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Richard Ogle

De onde vêm as
melhores ideias
Não é do estalo de um génio, diz o pesquisador,
É da reorganização dos pensamentos dos outros
MARIA LAURA NEVES

OAPRESENTADOR ABELARDO BARBOSA, O CHACRINHA,
dizia que nada se cria, tudo se copia. O linguista e consultor in-
glês Richard Ogle, de 65 anos, também acredita que as ideias se

copiam - ou, para ser um pouco mais elegante, se reorganizam. "Achar
que a criatividade é um dom dos génios é um mito", afirma. "As ideias
estão no mundo. A criatividade surge da associação delas." Nos últimos
quatro anos, Ogle dedicou-se ao estudo da história das ideias. O resulta-
do desse trabalho está no livro Smart World (Mundo Esperto, em portu-
guês), lançado recentemente nos Estados Unidos, ainda sem previsão

de lançamento no Brasil. Ogle também é
o presidente e fundador da Southampton
Software Inc., uma consultoria em gestão
e comunicação dos EUA, onde mora
atualmente, que presta serviços para
grandes empresas como o laboratório
Pfizer e o banco Wells Fargo.

ÉPOCA - Em seu livro, o senhor diz que as
melhores ideias estão fora de nossa cabeça.
O que isso quer dizer?
Richard Ogle - Uma nova linha de cien-
tistas e pesquisadores da inteligência arti-
ficial sugere que as ideias e a inteligência
estão no mundo, e não dentro de nossa
cabeça. Isso é muito fácil de ser percebido
nos computadores, por exemplo. Eles são
uma série de sistemas que, interligados,
pensam por nós. Esse raciocínio pode ser
extrapolado para a sociedade ou para a
cultura, por mais difícil que isso possa
parecer. As empresas, por exemplo,
operam sob uma série de normas
- ideias -, como a geração de lucro no
curto prazo e a necessidade de fluxo de
caixa. São sistemas racionais. Dessa for-
ma, a mente e a inteligência não ficam
restritas a nosso cérebro. A criatividade
é a capacidade de apreender as ideias
inteligentes que estão no mundo.

ÉPOCA - Como se faz isso?
Ogle - Um exemplo clássico é a história
da boneca Barbie. No fim dos anos 50, as
bonecas para crianças eram basicamente
bebés com pernas e braços grandes e gor-
dos. A indústria de brinquedos acreditava
que as meninas queriam brincar de ser
mãe. Um dia, Ruth Handler, fundadora
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da Mattel, a empresa que criou a Barbie,
viu sua filha brincar com uma boneca
adolescente feita de papel. A menina
trocava as roupas da boneca. Fez um uni-
forme de enfermeira, outro de professora.
Aquilo chamou sua atenção. Durante
uma viagem de férias à Suíça, ela viu uma
boneca adulta feita de plástico. Era jovem,
glamourosa e sexy. Ruth juntou essas duas
ideias, da boneca adulta e da troca de
roupas. As meninas não queriam brincar
apenas de ser mãe. Queriam brincar
com aquilo que poderiam ser no futuro.

ÉPOCA - A associação de ideias não é um
recurso antigo de estímulo à criatividade?
Ogle - Não. As pessoas ainda acham
que as grandes ideias surgem apenas na
cabeça dos grandes génios, de pessoas
brilhantes. Mesmo nas universidades
há muita gente que ainda pensa dessa
forma. E esse é um grande mito. Qual-
quer um pode ter grandes ideias, desde
que seja capaz de transitar pelo que
costumo chamar de espaços de ideias
e abstrair inteligência deles.

ÉPOCA - O que são os espaços de ideias?
Ogle - São os paradigmas, os modelos,
as regras e os valores em que estamos
inseridos. Quem é pai, por exemplo,
vive em um espaço de ideias. Quando
esse pai vai para o trabalho, deixa o
espaço de ideias paterno de lado e entra
em outro espaço de ideias. Transitamos
por eles automaticamente.

ÉPOCA - Essa sua fórmula lembra muito
um cliché famoso no mundo dos negócios
que diz que, para ter sucesso, as pessoas
têm de "pensar fora da caixa"...
Ogle - Muitas pessoas me dizem isso.
Mas eu quero dizer exatamente o
oposto. Não existe um "pensar fora da
caixa". A metáfora correta seria "pensar
em várias caixas". Não vamos nunca
nos livrar de regras e valores nos
quais estamos inseridos. A questão
é perceber ideias diferentes.

ÉPOCA-Como?
Ogle - É uma tarefa muito difícil e todo
mundo está atrás dessa resposta. No
mundo dos negócios, podemos perceber
que os produtos mais inovadores são

Não existe um
pensar fora da

caixa A metáfora
correta para a

criatividade seria
pensar em

várias caixas'
aqueles que unem tecnologias e concei-
tos diferentes. O YouTube é um ótimo
exemplo recente. Uniu três ferramentas
muito inovadoras num só produto: os
vídeos - conteúdo gerado pelo usuário
-, as redes de relacionamento virtuais e o
sistema de buscas do Google.

ÉPOCA - E quando nós queremos
ser o protagonista da inovação e não ape-
nas identificar novas tendências?
Ogle - O mais importante é não deixar
de questionar, em nenhum momento,
se há ou não uma oportunidade de
negócios surgindo. Outro ponto é dar voz
à intuição, que é uma parte fundamental
do processo criativo. Um bom exemplo
de pessoa muito intuitiva no mundo dos
negócios é Rupert Murdoch. Há alguns
anos, ele ouviu falar no MySpace, que,
naquela época, era uma empresa que
crescia muito lentamente. Ele farejou
aquilo e comprou a empresa. Pagou
US$ 500 milhões no que agora vale,
provavelmente, US$ 5 bilhões.

ÉPOCA - No livro, o senhor diz que as
pessoas de negócios costumam ter uma
cegueira com relação às ideias do mundo...
Ogle - Nas empresas, somos orientados
a fazer análises racionais, baseadas em
números, metas e projeções. Isso pode
custar caro. Ao nos atermos apenas a
uma esfera de conhecimento, ignoramos
ideias importantes que acontecem a
nosso redor. Além disso, outro erro que
costumamos cometer é nos prender a es-
tratégias de sucesso. Quando um produto
dá certo, insistimos nele até esgotá-lo.

ÉPOCA - O senhor pode dar um exemplo de
empresa que teve essa cegueira?
Ogle - A Sony foi vítima desse proble-
ma. Ela era líder absoluta no mercado
de videogames com o PlayStation. O
produto correspondia a uma parte im-
portantíssima do faturamento. No ano
passado, a Sony lançou a terceira versão
do produto. A cada versão melhoravam-
se a rapidez e a definição dos jogos. Na
mesma época, a Nintendo, a terceira no
mercado de games até então, lançou um
console chamado Wii e tirou a Sony da
liderança do mercado. O Wii é comple-
tamente diferente de seus antecessores.
Em vez de ter um joystick tradicional,
possui um controle remoto que trans-
mite para a tela os movimentos dos jo-
gadores. Para jogar ténis, por exemplo,
o jogador tem de simular movimentos
reais. O produto agradou não só aos
consumidores tradicionais de videoga-
mes, como também a mulheres e idosos,
interessados em praticar atividades
físicas. E a Sony ficou para trás.

ÉPOCA - O senhor pode contar alguma
história sua de cegueira?
Ogle - Há alguns meses, minha filha,
que sempre gostou de ler e tocar piano,
perdeu o interesse por essas atividades.
Eu e minha mulher ficamos preocupa-
dos. Achávamos que ela estava sendo
preguiçosa. Visitamos uma psicóloga,
e ela nos orientou a levar a menina ao
oftalmologista. Ficamos cegos porque
nos preocupamos demais em falhar
na educação dela. Felizmente,
o problema era mais simples.

ÉPOCA - Ao criar uma fórmula
para a criatividade, o senhor não acha
que pode limitá-la?
Ogle - Não. Essa é uma percepção errada
e muito comum sobre a criatividade.
A lógica por trás dessa ideia é a mesma
que está por trás da frase "pensar fora
da caixa". Porque, ao "sair da caixa", nós
teríamos liberdade para ser criativos.
E associar a criatividade à liberdade é
um erro. Os padrões nunca deixarão de
existir e são eles que nos norteiam na
hora de criar alguma coisa. Se ficarmos
completamente livres, sem regras ou
referências, ficaremos perdidos.
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Gehringer

Max Gehringer
é comentarista
corporativo, autor
de oito livros sobre o
mundo empresarial
-incluindo o recém-
lançado Pergunte
ao Max (Editora
Globo) - e escreve
semanalmente
em ÉPOCA.
Para enviar uma
pergunta, acesse a
coluna do Max em
www.epoca.com.br

Trabalhei em uma empresa durante 17 anos.
Não concluí a faculdade, mas sempre fui
reconhecida como uma colaboradora assídua
e motivada, que dava conta do recado.
No ano passado, um novo diretor foi contratado
e eu fui despedida por falta de perfil.
Estou com 35 anos e faz oito meses que procuro
uma nova colocação, mas só recebo
propostas salariais ridículas. Devo continuar
insistindo ou aceito qualquer coisa?

Elizete
Por mais que isso doa, Elizete, a segunda opção

é a mais indicada. Sem entrar no mérito de sua
demissão, você deixou de fazer algo essencial
para se adequar às exigências do mercado de
trabalho: atualizar-se. E agora, ao buscar uma
vaga semelhante à que tinha, você compete com
pessoas bem mais qualificadas, academicamente
falando. Porém, eu lhe diria que sua situação não
é desesperadora. Aos 35 anos, você ainda tem
muito fôlego. Há profissionais
na faixa dos 50 anos que estão
passando pelo mesmo dissabor,
com menos condições de
recuperar o tempo perdido. Por
isso, Elizete, qualquer que seja o
emprego que você conseguir,
não vacile mais. Conclua
seus estudos, porque eles serão
vitais para seus próximos
30 anos de carreira.

Fui um dos primeiros
profissionais de Call Center no
Brasil (na época, as pessoas

ainda pronunciavam "cal"
center). Trabalho já há
12 anos como atendente,
mas todo esse tempo nada
significou em termos de
crescimento profissional.
Quando concorro a uma
nova vaga, as empresas
estão preocupadas
apenas em pagar pouco,
o que me faz ter o mesmo
valor de um jovem

de 18 anos, sem nenhuma experiência.
Não há algo de errado nisso?

Márcio
Muita gente ainda pronuncia

"cal", Márcio. Mas essa área é uma das que
exigem menos pré-requisitos dos candidatos
porque o trabalho é fácil de aprender.
Centrais de atendimento são ótimas para
iniciar carreira. Mas não para construir uma,
porque o valor de um atendente não varia
conforme o tempo de casa, e o número de
vagas de supervisão é baixo (uma para cada 60
atendentes). Exatamente por isso, esse é um dos
setores com maior rotatividade, e a idade média
dos atendentes não chega aos 24 anos.

Tenho 17 anos. Como posso me diferenciar quando
entrar no mercado de trabalho?

Matheus
Há cem anos, John Getty, um dos primeiros

biliardários do mundo, deu uma
receita infalível de sucesso: "Acorde
cedo. Trabalhe duro. Encontre
petróleo". As duas primeiras são
simples, mas a terceira é o pulo-do-
gato. Numa pesquisa que fiz com 20
presidentes de empresas, descobri
que a única característica comum
a todos eles é uma das menos
citadas: a curiosidade. Comece por
ela, Matheus. Pesquise, aprenda,
interesse-se por tudo o que você
ouvir e ler. Os esforçados são
úteis para as empresas, mas
os curiosos chegam ao topo.

Text Box
Fonte: Época, n. 482, p. 68-70, 13 ago. 2007.




