
ORLY SEAGULL E AMNON LEVAV

Sempre em

inovação
Pensamento inovador não é um

atributo restrito aos génios, pessoas

com mentes brilhantes e similares.

Para Amnon Levav e Orly Seagull,

da empresa israelense de consul-

toria Systematic Inventive Thinking

(SIT), os entrevistados desta edição,

a criatividade está acessível para

o ser humano de maneira geral.

Qualquer um pode desenvolver

algo novo, basta que bloqueios

existentes, próprios ou impostos

por outros, sejam superados. Os

dois falaram à Marketing sobre o

assunto após a apresentação do
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programa de treinamento "Além

do Brainstorming - uma aborda-

gem sistemática para a inovação"

do SIT, no Centro de Inovação e

Criatividade da Escola Superior de

Propaganda e Marketing (ESPM),

realizado no final de novembro. A

seguir, você acompanha os con-

selhos da dupla para que uma

empresa tenha êxito, incentivando

todos os colaboradores a inovar.

Também conhece a opinião deles

sobre as perspectivas para o futuro

da comunicação empresarial espe-

cificamente.
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Marketing - O que as pessoas devem fazer para ter
pensamentos inovadores?
Amnon Levav - Nada em especial. A maioria das
pessoas pensa que uma ideia criativa é interessante
porque se difere das habituais. Mas percebemos
que existem padrões de criatividade comuns a
qualquer lógica de inovação. Ao identificar esses

padrões podemos aplicá-los para a geração de
novas ideias. Dessa forma, não estamos nos diri-
gindo apenas a pessoas de mente brilhante ou
génios. Para esse público o processo é muito sim-
ples. Nossa intenção é fazer com que qualquer um,
usando esses padrões de pensamento, possa gerar
novas ideias, de produtos, serviços ou projetos.

Marketing - Quais seriam esses padrões?
Levav - Na SIT definimos cinco que podem ser

aplicados ao desenvolvimento de produtos, por
exemplo. Estamos falando de subtração, multipli-
cação, unificação de tarefas, divisão e dependên-
cia de atributos. Para ficar claro, vamos analisar o
surgimento de sopas em pó, do site Amazon.com,
do telefone celular e das lentes de contato. São

coisas completamente distintas. Mas desviando o
foco do invento propriamente dito para a lógica,
todos eles tiveram origem pelo padrão de subtra-
ção. Retirada de água no caso das sopas em pó,
do espaço físico no site de compras, do fio no

aparelho de comunicação e da armação no objeto
de correção ocular.

Marketing - Como sociologia, antropologia e psi-
cologia ajudam as empresas no desenvolvimento
de processos de inovação?
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Levav - Temos três abordagens gerais rela-
cionadas à criatividade. Uma com enfo-

que no indivíduo que cria. Essa seria mais
voltada para conceitos de antropologia ou
psicologia. Outra com vistas ao processo.
Nesse caso, a abordagem é sociológica.
Na SIT, a base não é o indivíduo nem o
processo, mas a invenção. Não importa

qual o nome do inventor ou de que forma
ele conseguiu chegar até o resultado,
tendo em vista a imitação. Analisamos o
resultado propriamente dito.

Marketing - Mas não existem bloqueios a
serem superados?
Levav - Evidentemente que sim. Esses

padrões de pensamento contribuem para
que todos tenham a oportunidade de
contribuir criativamente. Só não cuidam
das barreiras cognitivas, que estão ligadas
aos aspectos emocionais do ser humano.
Rara isso é importante que as pessoas per-
cebam sua importância no processo. Há

ainda barreiras organizacionais, próprias-
de estruturas institucionais. A primeira
condição é superar todas essas barreiras.
Por outro lado, existem caminhos de
maior ou menor resistência. Preferimos os
de maior, pois podemos focar melhor.

Marketing - De que forma isso acontece?
Levav - Com liberdade absoluta ninguém
se torna mais criativo que o normal.
Romper barreiras é condição necessá-
ria, mas não suficiente para que alguém
tenha criatividade. Por isso, os padrões de
pensamento servem tanto para romper as
barreiras como para que as pessoas apre-
sentem ideias novas.
Orly Seagull - Veja no caso da área de
marketing. Quando a verba destinada à
estratégia de comunicação é menor, por-
tanto se tem uma restrição, o profissional

é obrigado a buscar soluções muito mais
criativas para o desenvolvimento de sua
campanha.

Marketing - Por falar em marketing, como
vocês, da SIT, avaliam o atual mercado?

Seagull - Acredito que as agências devam
se empenhar em promover a integra-
ção das equipes de trabalho, indepen-
dentemente se essas fazem parte do
atendimento, criação ou planejamento.
Hoje não existe essa ideia de conjunto,
que seria muito favorável para elas. Em
agências independentes, que não inte-

gram grandes grupos, talvez tenhamos
um exemplo disso. Também voltamos à
questão das restrições, nesse caso. Sem
padrão de criação determinado pelas
'networks' e com menos recursos, essas
empresas apresentam maior capacidade
de inovação.

Marketing - Como está o Brasil nesse

cenário?
Seagull - A boa reputação do mercado
brasileiro é inquestionável. Com ela,
será possível avançar muito. A força

positiva do Brasil pode favorecer inclu-
sive o desenvolvimento da área em
nível internacional. Mas é preciso que
as novas gerações conheçam mais cam-
panhas antigas para que ideias criativas
apareçam cada vez mais.

Marketing - Nessa breve passagem pelo

país, alguma peça publicitária ou ação de
marketing chamou a atenção de vocês?
Seagull - Ainda no aeroporto, quando
desembarcava, vi um cartaz do ABN Amro
Real sugerindo alguns fatos que o banco

acredita serem importantes para o futuro.
Ele me fez refletir bastante e por isso o

considero surpreendente e de bom gosto.

Marketing - Quanto ao futuro, qual será a
trajetória para o mercado da comunicação?
Seagull - O futuro do marketing está

sendo construído com base nas cone-
xões. Cada vez mais o mundo se torna
conectado, via celular, internet, TV, etc.
Será a integração máxima das ferra-
mentas de comunicação. Com certeza
teremos mais pontos de contato com os
consumidores das empresas. E devemos
nos preparar para isso.

marketing d e z e m b r o 2 0 0 6

Text Box
Fonte: Marketing, ano 41, n. 407, p. 10-12, dez. 2006.




