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E CONTINUAM INOVANDO

I OVANELE
(1) a sócia-diretora de uma em-

presa especializada em inovação;

(2) o presidente do Submarino –

primeiro site de vendas via internet no

Brasil;

(3) o diretor, no Brasil, de uma orga-

nização internacional com o objetivo

de promover o empreendedorismo em

países em desenvolvimento;

(4)o inventor de um sistema de a-

quecimento solar literalmente basea-

do em material encontrado no lixo;

(5)o profissional de planejamento que

implantou, na JWT Brasil, o sistema de

co-criatividade;

(6) o diretor de projetos especiais

da Agência Click – líder em internet;

(7) a professora responsável pela

introdução de cursos de empreende-

dorismo de nível médio no Paraná;

(8) um prodígio brasileiro em internet,

que presidiu o júri dos Cyber Lions em

Cannes, no ano passado e trabalha em S.

Francisco (EUA);

(9) o diretor de uma empresa espe-

cializada em entretenimento para

celular; e

(10) um professor especializado

em criatividade e inovação.

Confira as entrevistas, aprenda

e inspire-se com os case-histories.
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ma das dificuldades de encontrar
inovadores é que nem sempre
estão em evidência – pois estão
às voltas com coisas novas, às
vezes pouco conhecidas. Diante
da dificuldade de seleção, a
Revista da ESPM recorreu a 30
pessoas sábias, os membros da sua
Assembléia Geral de Associados e
perguntou: você conhece alguém
que esteja, no Brasil, neste
momento, inovando em algum
setor importante?

Entre muitas indicações recebidas,
Claudia Penteado localizou e entre-
vistou dez:
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Claudia Penteado

FLAVIO BENICIO JANSEN FERREIRA

Presidente do Submarino – primeiro

site de vendas via internet no Brasil

www.submarino.com.br

1. O que você está
fazendo de inovador?

O Submarino está desenvolvendo um projeto

que consideramos bem inovador, chamado de

Meu Submarino. É uma página personalizada,

com ofertas baseadas nas compras anteriores

de cada pessoa. A página é individualizada;

cada cliente com compras no Submarino tem

suas ofertas especiais. Esta iniciativa se

endereça a uma das promessas da Internet,

que seria permitir que cada um navegasse por

páginas que refletissem seu gosto e perfil.

Com o Meu Submarino, começamos a atender

a esta promessa. O trabalho, contudo, não

termina de imediato. Lançamos a versão beta

do Meu Submarino em janeiro, já atualizada

com sugestões de diversos clientes e temos

consciência de que será um processo de

alguns anos, aprendendo e aperfeiçoando

nossa capacidade de entender nossos

clientes.

2. Como está sendo
implementada a idéia?

Por trás do Meu Submarino, temos uma

estrutura de banco de dados e ferramentas

estatísticas que determinam as ofertas

personalizadas a serem exibidas nas páginas.

O projeto está sendo liderado pelas equipes de

marketing e de tecnologia do Submarino.

3. Quais serão os resultados?

O principal resultado esperado é um aumento

da satisfação de nossos clientes, ao navegar

pelo Submarino. Os primeiros resultados são

animadores; recebemos diversos e-mails de

clientes não só elogiando a iniciativa como

dando sugestões para melhorias. Essas

sugestões – para nós – têm valor especial,

pois demonstram que as pessoas têm gostado

desta nova área do site.

CLAUDIA GIUNTA
Diretora da empresa Capital Pessoal

– especializada em inovação

www.capitalpessoal.com.br

1. O que você está
fazendo de inovador?

Eu e minha sócia, Rita Almeida, começamos a

Capital Pessoal – uma empresa de inteligência e

inovação – há 7 semanas. Não há nenhuma

empresa como a nossa no Brasil, pois, além de

atuar em áreas como pesquisa, branding e

tendências, nós produzimos estratégias execu-

táveis para as marcas dos nossos clientes.

2. Em que seus serviços são

únicos?

Entendemos melhor o cliente, através de

observação, análise do mercado, pesquisa,

insights sobre o consumidor, a marca e o

target através de uma metodologia própria.

Inteligência e inovação são a nossa

plataforma, o processo de trabalho. Inovar é

mover as coisas pra frente, pensar em coisas

novas, interessantes, provocativas, per-

turbadoras, envolventes, inteligentes. Nosso

escritório está em  constante ebulição, é um

território sem regras que nos permite ser

autênticos o tempo todo. Trabalhamos com

talentos complementares: especialistas nas

diversas disciplinas agrupam-se de acordo

com a necessidade do projeto para chegar a

um estudo único e exclusivo para as marcas

dos nossos clientes.

3. Quais os resultados que vocês

esperam alcançar?

Planejamento diferente + insight do consumidor

+ posicionamento único = resultado sur-

preendente! Marcas diferenciadas que co-

mandam premium price e maiores margens para

os nossos clientes.

www.capitalpessoal.com.br
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1. O que você está
fazendo de inovador?

Acredito  em projetos que envolvem a comunidade, onde ela participa

diretamente na busca de soluções. Um dos mais graves problemas

atuais é o lixo. Aquecer a água com o sol, também, não é nenhuma

novidade, há bons sistemas de aquecedor solar no mercado, porém não

são acessíveis a todos, devido ao fator econômico. Mas um aquecedor

solar com descartáveis tem baixo custo, é simples de construção/

instalação, tornando-o disponível a todos, pois os materiais são garrafas

PET, caixas Tetra Pak (lixo) e tubos e conexões em PVC.

2. Como você está implementando a sua idéia?

O primeiro passo foi patenteá-lo, já que o objetivo era de disponibilizá-lo

para domínio público e não queria correr o risco de ver isso feito por outra

pessoa, pois haveria restrições comerciais ao uso coletivo do projeto.

Com o apoio e envolvimento da minha mulher, Lizete, filhos e de toda a

família, vimos que só através de parcerias seria possível implantar o

projeto – em creches, asilos, escolas, casas populares, etc. Ficamos

sensibilizados com o envolvimento de tantos amigos, clubes de serviços

e de empresas – como a parceria com a CELESC – Centrais Elétricas de

Santa Catarina S.A. Eles comprometeram-se – através da área de

responsabilidade social – a envolver no projeto as suas 16 regionais em

todo o estado. Outra parceria foi com a Tractebel Energia. Com o Rotary

Club de Cidade Azul, implantamos um grande aquecedor na Comissão

Municipal do Bem Estar do Menor de Tubarão, entidade que atende a

cerca de 300 menores carentes, onde recebem apoio, carinho e dignidade.

Nesses projetos – inclusive nas parcerias – não tive nem terei qualquer

participação financeira.

3. Quais têm sido os resultados?

Superaram as expectativas, pois não imaginava conseguir divulgar e

demonstrar que um projeto tão simples poderia dar uma contribuição –

mesmo pequena – nas questões ambientais e sociais. É cedo para fazer

uma previsão, mas se depender de força de vontade e entusiasmo –

nosso e das parcerias – ainda faremos muito, e não só com o aquecedor

solar, mas com outros excelentes projetos, de terceiros, que merecem

ser divulgados e implantados. Gostaria de agradecer a todas as pessoas

que entendem os nossos objetivos, em especial a imprensa, que sempre

nos tratou com muito carinho. Não buscamos promoção pessoal, mas

estamos cansados de esperar pelas ações dos que têm o poder de

reverter – ou pelo menos amenizar – o quadro de degradação ambiental

e social em que vivemos e que, na nossa opinião, são os principais

geradores da violência.

JOSÉ ALCINO ALANO
Inventor de um sistema
de aquecimento solar
literalmente baseado em
material encontrado no
lixo
http://josealcinoalano.
vilabol.uol.com.br/
manual.htm
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HÉLIO MATA MACHADO

Diretor do Instituto Endeavor do

Brasil – uma organização

internacional sem fins lucrativos,

criada em 1997 por ex-alunos da

Universidade Harvard, com o

objetivo de promover o

empreendedorismo em países em

desenvolvimento.
www.endeavor.org.br

1. O que você está
fazendo de inovador?

Primeiramente, ajudamos empreendedores

de alto potencial a superar obstáculos do

dia-a-dia de seus negócios colocando-os

em contato com mentores voluntários

(presidentes, vice-presidentes, diretores,

advogados, investidores), pessoas que não

poderiam ser acessadas por eles sem a

nossa ajuda. Depois, temos um modelo de

sustentabilidade, baseado na participação

ativa desses empreendedores apoiados. Isto

nos garante que, em breve, os resultados

gerados pelo nosso trabalho – refletidos

diretamente nos resultados dos

empreendedores apoiados – virão, em parte,

de volta à Endeavor como doação de parte

dos dividendos gerados pelas empresas.

Além disso, a iniciativa de abrir um escritório

regional é uma iniciativa inovadora do grupo

Endeavor. Não existe nenhuma outra das 6

Endeavors no resto do mundo (AFS,

Argentina, Chile, Estados Unidos, México e

Uruguai).

2. Como está implementando

a idéia?

A Endeavor já é uma realidade. Temos

empreendedores selecionados em todo o

Brasil e, em breve, completaremos 6 anos

de atuação!

3. Quais têm sido os resultados?

Os melhores possíveis. Nesses 6 anos de

Brasil, temos 65 empreendedores apoiados e

39 empresas em nosso portfólio. São mais

de 1.000 empresas/empreendedores

analisados por ano, dos quais 3, em média,

são aprovados em cada um de nossos

painéis semestrais de seleção – em março e

setembro. Para o futuro, temos o objetivo de

gerar exemplos de empreendimentos

capazes de motivar cada vez mais pessoas

a abrir seu próprio negócio, sempre

reforçando a necessidade de se buscar

oportunidades e inovação todo o tempo – e

sendo o mais ético possível.
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MARCELO SANT´IAGO
Diretor de Projetos Especiais da

Agência Click e presidente do IAB –

Interactive Advertising Bureau – no

Brasil.
www.agencia click .com.br

www.iabbrasil.org.br

1. O que você está
fazendo de inovador?

Trabalho na primeira agência brasileira 100%

voltada ao Marketing de Performance: a

MídiaClick – www.midiaclick.com.br.

2. Como está implementando

a sua idéia?

Montamos uma equipe de publicitários,

engenheiros e profissionais de marketing,

criando uma empresa que trabalha

exclusivamente em campanhas baseadas em

resultados. Estamos capacitando profissionais,

firmando parcerias e criando soluções

exclusivas para atender clientes com

necessidades objetivas e mensuráveis, seja

de aumentar vendas, pedidos, propostas, etc.

Desenvolvemos um portfólio completo de

soluções para pequenas e médias empresas,

bem como para grandes anunciantes. Nosso

modelo é altamente escalável, preparado para

atender diversos clientes simultaneamente, em

campanhas táticas, de curta duração.

 3. Quais têm sido os resultados?

Esperamos um crescimento rápido. Nossa

empresa foi lançada há um mês, mas a equipe

estará duplicada em dois meses. Até o final

deste ano, teremos atendido a mais de uma

centena de clientes.

KEN FUJIOKA
Diretor de planejamento da J.

Walter Thompson Brasil, onde

implantou o sistema de co-

criatividade
www.jwt.com.br

1. O que você está sendo

feito de inovador?

O que está sendo feito de mais inovador

em minha área – aqui na J. Walter

Thompson – não se refere somente à

minha área: é a prática da Co-

Criatividade. Isso significa transformar

todas as áreas da agência em

responsáveis pela qualidade do produto

criativo, e não só o setor de criação.

2. Como isso está sendo

implementado?

O Planejamento, dentro de uma agência,

pode desempenhar vários papéis, em

diferentes momentos: o de assessor de

comunicação, o de consultor de negócios,

o de coordenador de projetos... Dentre

esses, há dois que são fundamentais

para que a co-Criatividade aconteça, com

a ajuda do planejamento: o de planejador

criativo e o de integrador. O planejador

criativo é aquele que se coloca como

parceiro dos criativos. Ou seja: quando

ele põe esse chapéu, a dupla de criação

se transforma num trio. Ele deve não só

desenvolver um brief inspirador, mas

também estimular as primeiras idéias,

trazer referências inusitadas, trazer a

realidade do cliente para a linguagem dos

criativos, enfim, tornar o job mais

tranqüilo para ser realizado. O integrador

vai além. Ele garante que a estratégia

seja aplicada em várias disciplinas. E

que a estratégia seja respeitada por

todas elas, que as disciplinas

“conversem” entre si. Ou seja,

idealmente, ele constrói um ambiente

propício a transformar o que era,

antigamente, uma dupla de criação num

grande time de criação – que pode reunir

gente de propaganda, mídia, internet,

promoção, mas também música, design,

arquitetura, tudo o que possa agregar

valor real para o trabalho.

3. Quais os resultados
alcançados?

Os resultados foram imediatos. O

planejamento conseguiu contribuir para

que as estratégias de comunicação

ganhassem vida além da propaganda

num prazo curtíssimo, de forma

integrada. Além disso, os profissionais

de planejamento que exercitarem esse

papel integrador e as habilidades

específicas de liderança certamente se

tornarão muito mais do que simples

planejadores de comunicação: serão

líderes estratégicos, cada vez mais

valorizados nas agências e nas

empresas. Realizar isso em um ano –

numa agência de quase 80 anos, como a

JWT – é uma revolução. Porque, hoje,

não adianta ficar tentando interromper o

consumidor com as nossas marcas:

importa é fazer com que as marcas

passem a ser coisas com as quais as

pessoas se interessam em compartilhar

o seu tempo. Esse é o nosso trabalho.
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MARCIA RIGON
Professora – introdutora de
cursos de empreendedorismo no
nível médio
www.sesipr.org.br/educacao/
colegiosesi

1. O que você está
fazendo de inovador?

Como professores, somos responsáveis por

fazer os alunos descobrir o prazer de aprender

e descobrir coisas, para que seu mundo se

alargue. Sempre trabalhei em sala de aula

visando ao sucesso dos meus alunos. Acho

que inovei em educação porque olho o meu

aluno como alguém com muitos caminhos a

escolher. Em 1991, tive a oportunidade de criar

uma escola cujo foco de trabalho era o

empreendedorismo. Falar em emprende-

dorismo, naquela época, em Montenegro – uma

cidade do Rio Grande do Sul, com menos de 60

mil habitantes – parecia complicado. As

pessoas nem conheciam o termo – não estava

na moda – achavam que emprendedorismo

era a criação de empresas. Implantamos a

filosofia de “formar seres empreendedores, que

possam implementar mudanças de sucesso”.

Introduzimos disciplinas fundamentais para o

desenvolvimento do ser integral, como filosofia,

sociologia e psicologia, em todas as séries de

ensino médio. Os alunos trabalhavam em

equipes e as disciplinas eram vistas de forma

transdisciplinar. Todos estavam envolvidos com

uma questão, que devia ser resolvida durante

o bimestre; o foco era a busca de soluções

para um problema determinado. A sala era

organizada de forma que todos pudessem

desenvolver as suas habilidades: cada um

exercia o seu papel na equipe, como se fosse

numa empresa, com seus gerentes e diretores

buscando resultados. Formação de empre-

endedores é coisa muito séria e procu-

rávamos fazer com que o nosso aluno fosse

criativo, autônomo, audacioso, ousado e

inovador – qualidades que formam a base do

espírito empreendedor. Buscamos apoio em

entidades como o SEBRAE (Programa de

Talentos Empreendedores) e a Associação

Junior Achievement (projetos de mini-

empresa, economia pessoal e Mese). Essas

parcerias foram importantes, porque

despertavam também nos professores uma

postura empreendedora. Em 1996, criamos

as oficinas de aprendizagem – um novo olhar

sobre a sala de aula – e patenteamos esta

nova abordagem (ou metodologia) junto ao

Ministério da Educação – na Biblioteca

Nacional, como direito de Propriedade

Intelectual.

2. E aí?

No ano 2000, tivemos de fechar a escola –

sonho dos alunos e professores – por ques-

tões financeiras. Mas, em 2004, fui convi-

dada pelo Dr. Rodrigo da Rocha Loures,

presidente da Federação das Indústrias do

Estado do Paraná – que conhecia o nosso

trabalho – a apresentar um projeto de escola

ao SESI Paraná. Ele foi recebido como uma

proposta inovadora e arrojada, que atendia

ao projeto de desenvolvimento previsto pela

diretoria da federação. Assim partimos para

um novo projeto voltado para a formação de

jovens empreendedores no Paraná – jovens

que possam fazer a diferença nas relações

de trabalho, que saibam ser parceiros antes

de ser empregados, e que queiram ser

criadores, em vez de meros reprodutores das

idéias alheias, gerando a nova mentalidade

de um brasileiro mais cidadão e mais

participativo. Começamos o projeto em duas

escolas-piloto: uma na Cidade Industrial de

Curitiba – e outra em São José dos Pinhais.

Essas escolas recebem alunos de diversos

setores: indicados por empresas, filhos de

funcionários do Sistema FIEPr, alunos de

programas sociais de empresas, alunos de

projetos do SESI e do SENAI  e demais alunos

da comunidade, que optaram por cursar o

ensino médio numa escola de vanguarda. Essa

mistura de origens é interessante e, ao mesmo

tempo, fundamental para o sucesso da escola

porque coloca na mesma sala o filho do dono,

trabalhando com o filho do operário da em-

presa, discutindo e procurando encontrar

soluções para problemas que afligem a todos

– porque somos todos cidadãos responsáveis

pela melhoria de nosso país e de nosso

mundo. O Colégio SESI – assim denominado

– tem uma parceria com o SENAI, que qualifica

os alunos no ensino profissionalizante.  Com

o sucesso das duas primeiras unidades –

medido pela satisfação dos alunos, pelos

resultados apresentados e pelo desafio

permanente aos professores, ao lidar com

esta nova abordagem – surgiram mais seis

unidades, e hoje são oito os Colégios SESI no

Paraná. Na próxima semana será implantada

a nona unidade, em Guarapuava.

3. E os resultados?

O sucesso desta inovação pode ser medido

de muitas formas. A mais importante é em

relação aos alunos: onde quer que se

apresentem, fazem diferença. Os alunos de

Montenegro, por exemplo, estão em vários

lugares do mundo – tenho contato com muitos

deles – fazendo diferentes coisas que sempre

foram iguais. Eles são os melhores em

desenvolvimento de estratégias, são os

melhores em negociação, são ótimos na

criação de empresas. Vários deles, hoje com

25, 26 anos, têm seu próprio negócio ou

ampliaram os negócios da família. Nas

universidades, conquistaram láureas e

menções em grau maior do que qualquer outra

escola. Nas residências médicas, ocupam

os primeiros lugares. Em multinacionais,

temos alunos com menos de 30 anos que já

são gerentes de grandes projetos. Quanto

aos professores também houve diferenças:

eles posicionam-se como gerentes de

resultados, mudando o enfoque da sala de

aula e resgatando o próprio valor profissional.

E a comunidade e os pais agradecem:

resgatamos o prazer de aprender na escola e

despertamos o empreender.
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RAFAEL DUTTON
Diretor da nTime, empresa de
entretenimento para celular
focada em inovação – criada
na Incubadora de Empresas
da PUC e estimulada pela
Endeavor
www. ntime .com.br

1. O que você está
fazendo de inovador?

A atuação da nTime está totalmente ligada

à inovação. Somos uma mistura de 4 dos

setores mais promissores da economia

mundial: telecomunicações, computação

(tendo à frente a internet), entretenimento

e mídia. A procura por um novo segmento

de mercado – ou, como sugerido no

recente sucesso literário, por um Oceano

Azul – talvez seja a maior comprovação

deste conceito de Inovação. Trata-se da

exploração de uma oportunidade genuína,

de um novo mercado, novos clientes e de

um novo desejo para as pessoas. Nos

últimos 4/5 anos esta foi a principal busca

a que me dediquei, e a criação constante

de novos produtos para este mercado

mantém crescente esta atividade.

 2. Como você está
implementando a sua idéia?

Pesquisando novas tendências dentro

destes 4 segmentos. Fazendo conexões

distintas entre suas principais novidades,

para criar novos produtos que gerem

desejo e sejam atrativos para milhões de

pessoas. Sob o aspecto prático, criei –

na nTime – vários produtos para este

mercado, popularmente conhecido como

“Internet Móvel”, e que atendem hoje a

mais de 5 milhões de usuários. Criar

produtos, naturalmente, não é uma tarefa

simples – e, num mercado ainda em

formação, é um desafio ainda maior.

Não há pesquisas comparativas ou

análises empíricas que possam ser

realizadas – e uma grande dose de

aposta e risco deve ser considerada.

Os estudos devem focar em conhecer

profundamente os mercados envolvidos,

suas tendências de evolução e, prin-

cipalmente, os clientes potenciais. O

processo de inovação na nTime ocorre

de forma constante e objetiva: a cada

ano temos o desafio de criar um grande

novo produto (inovação radical) – algo

efetivamente único em nosso mercado

– e inovações graduais em todos os

produtos  lançados. Acredito que esta-

mos atingindo esse objetivo com

sucesso até agora, e, no momento, es-

tou estruturando uma equipe de 3 a 4

pessoas para trabalhar comigo ex-

clusivamente nesta atividade. Realiza-

mos constantes pesquisas nestes 4

segmentos e em reuniões de brainstorm

levantamos as possibilidades de cria-

ções que vislumbramos. Em seguida,

estas são confrontadas com os resul-

tados de estudos de inteligência de

mercado, análise de concorrência e perfil

de potenciais usuários para então che-

garmos a protótipos de novos produtos

ou novas funcionalidades.

 3. Quais têm sido
os resultados?

Em cinco anos, a empresa lançou pelo

menos três produtos que podem ser

considerados (não apenas pos nós, mas

pelo mercado) como únicos e com-

pletamente inovadores. Estes produtos

permanecem em ritmo de crescimento,

não só de novos clientes, mas de uso –

por parte dos já conquistados. O desafio

que nos impusemos exige um com-

promisso de concentração e objetividade

constantes. Por isso estamos estruturando

uma área de Inovação, com a função não

só de gerar novas idéias, mas como

catalisadora de toda a empresa. Já são

três pessoas, na área, e estamos

desenvolvendo três grandes projetos com

características de inovação radical para o

início do próximo ano.  Os resultados

esperados são: mais usuários e mais

receitas.

PJ PEREIRA
Diretor de Criação da AKQA

em S. Francisco (EUA). Foi

presidente do júri de Cyber

Lions no Festival de
Publicidade de Cannes, no

ano passado
www.akqa.com

1. O que você está
fazendo de inovador?

Inovação, na nossa área, vem de

idéias. Idéias vêm de gente com cabeça

fresca. O que estou fazendo é investir

para descobrir gente nova e fazer essa

galera pensar de um jeito diferente.

Digo isso porque é frustrante visitar

escolas, olhar o trabalho de uma turma

de gente entre 18 e 25 anos e não

achar nada de realmente novo, só um

monte de anúncios. Caramba! Garanto

que essa turma passa mais tempo com

o celular do que lendo revista. Mais

tempo no computador e no videogame

que assistindo a TV. Mas eles conti-

nuam obcecados em copiar o que

acham que as gerações anteriores

fazem melhor do que eles. É mais ou

menos como se todos eles tivessem

seus iPods recheados com músicas

de Frank Sinatra – e mais nada!

2. Como você
está implementando
a sua idéia?

Principalmente tentando convencer

a galera mais nova de que não há

nada de glamuroso em simplesmente

repetir o que todo mundo tem feito.

Que não é bacana fazer um portfólio

de meros anúncios e que o futuro

deles será feito de idéias que possam

viver em qualquer mídia. Por causa

disso, eu vou pelo menos uma vez

por mês a uma escola importante,

para falar aos estudantes de pro-

paganda, mostrando que bobagem

estão fazendo quando mostram suas

pastas só com coisas impressas.

Além disso, como uma ação maior,

eu montei – com o pessoal da AKQA

– um concurso internacional de estu-

dantes, onde nós vamos apresentar,

no festival da publicidade, em

Cannes, os futuros talentos da

propaganda internacional.

3. Quais serão os
resultados?

Queria ver essa garotada mostrando

pastas que eu simplesmente não

pudesse ter feito. Nem ninguém mais

velho do que eu. Porque nós não

vivemos o mundo que eles vivem.

Não sabemos o que eles sabem. Se

eu pudesse fazer um pedido para

um gênio da lâmpada, queria que

nunca mais tivesse que abrir uma

pasta de profissional jovem e

encontrar só anúncios...
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controle remoto (muito bem aceito para televisão,

mas não tão bem aceito para outras situações –

demonstrando que cada caso é um caso em se

tratando de aplicação de P & D).

A 3a fase, identificação do problema real, resu-

midamente: “pior do que estar em um con-

gestionamento é estar no congestionamento errado”.

É interessante notar como empresas investem seu

tempo e dinheiro tentando resolver problemas que

não são os reais problemas a serem resolvidos.

Na 4a fase – técnicas de criatividade – desenvolvi

outras ferramentas, entre as quais, poderia mencionar:

“técnica dos 5 sentidos – uma bússola para a

criatividade”, “técnica de adicionar adjetivos” e a

“técnica de recordação” – que mostra que se um

produto não deixar pegadas, o cliente pode não recordar

sua marca e não voltar a comprá-la, isto é, relembrar

o cliente, na hora e no local que ele possa vir a sentir

a necessidade de seu produto e serviço. São muitos

os produtos e serviços que “parecem” querer que o

cliente os esqueça.

Por fim, na última fase, demonstramos a necessidade

do fortalecimento da intuição. Embora haja muita lógica

em certas decisões, mais cedo ou mais tarde vamos

topar com uma bifurcação (quando não for trifurcação)

em que qualquer caminho é excelente, mas temos

que escolher apenas um!

2. E os resultados?

Os resultados têm sido altamente positivos. Os par-

ticipantes conseguem compreender que criatividade

pode ser desenvolvida e praticada de forma inteligível,

com seriedade, mas sem formalidade. Criatividade não

pode continuar sendo tratada como diversão. Ao

contrário, é um tema muito sério e difícil. Diria que é o

tema mais difícil que conheço. Ele está presente nas

salas de reunião da alta gerência e na diretoria das

empresas, seja lá de que tamanho for. Mas criatividade

só tem porta de entrada: é  difícil livrar-se desse vírus

fantástico. O processo não pára, felizmente.
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1. O que você está
fazendo de inovador?

Com base nos conceitos existentes, acabei desenvolvendo

um novo processo criativo, e com maior amplitude.

Compõe-se de 5 fases: desbloqueio da mente, desen-

volvimento da percepção, identificação do problema real,

técnicas de criatividade e, por fim, escolha/intuição/ação.

Vamos a elas:

1a fase: para desbloquear as nossas condições emocionais,

minha ferramenta é inspirada em Hermes Trimegisto (2.700

anos a.C.). Ele incentiva o encontro de palavras que nos

tirem do estado emocional negativo, caminhando em direção

à neutralização (e não imediatamente ao estado positivo).

Essa é uma característica curiosa dos líderes. Por mais

negativa que a situação esteja, encontram alguma palavra

para manter o grupo caminhando.

Na 2a fase – percepção, a que considero mais importante,

pois sinaliza a tendência para inovações, presente desde o

Homem de Neanderthal (quando ainda não havia questões

de preço e qualidade), e se perpetua até hoje, como uma

condição humana. Essa ferramenta explica, por exemplo,

por que produtos como telefone celular global, Vaporeto –

limpeza através do vapor – e enchimento de pneus com

nitrogênio, não tiveram o resultado esperado, da mesma

maneira que justifica nossa aceitação a Internet (com todos

os seus problemas) a lâmina de barbear descartável e o


