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Mário Moretti Polegato poderá parecer um nome desconhecido, mas em uma visita ao Estado 
de Nevada, nos EUA, em 1995, teve uma idéia e deu adeus ao anonimato. Falamos do criador 
dos célebres sapatos GEOX. A idéia surgiu da necessidade. Com o calor que se fazia sentir, 
Moretti fez uns furos nos sapatos porque tinha os pés muito quentes e pronto, pés mais 
frescos e mais confortáveis. Patenteou a idéia, fundou a empresa e hoje, claro, está 
extremamente rico. Com sua inovação, fatura € 770 milhões por ano e está em franco 
crescimento. Desde abril de 2008 a GEOX produz calçados esportivos.  
 
Como ele, cada vez mais homens de negócios acreditam na economia criativa, o sucesso deixa 
assim de ser uma sucessão de curvas e gráficos para passar a ter de contemplar outras 
variáveis, como a criatividade, a imaginação e a inovação.  
 
Mas a economia criativa passa por muitas etapas e tem regras. A primeira de todas é a 
capacidade de nos colocarmos no lugar dos nossos clientes, o que eles procuram, o que mais 
anseiam, quais as suas necessidades mais prementes? Não basta que seja bom para mim, terá 
de ser para o maior número possível de consumidores para construir o sucesso. Os sapatos 
GEOX são reconhecidos como os melhores por milhões de pessoas, foram criados com o 
objetivo de servir um enorme coletivo e não uma pessoa ou um pequeno grupo em especial.  
 
Muitas vezes a criatividade é o resultado de um acaso, mas é sempre em simultâneo a um 
estado de espírito que precisa de muito treino, muito esforço e com certeza audácia, pois, por 
vezes, a inovação vai contra a cultura empresarial dominante numa organização.  
 
A companhia Procter & Gamble demorou 150 anos para conseguir marcar de forma indelével a 
história da inovação. Só a partir de 2000 o seu presidente A.G. Laffley conseguiu vencer o 
maior de todos os desafios jamais colocados à indústria: fazer os consumidores participarem 
com contribuições para o plano de inovação da empresa.  
 
O estímulo à inovação foi de tal ordem que cerca de 50% de suas novas propostas de 
desenvolvimento e pesquisa (P&D) têm origem em propostas externas à companhia.  
 
Afinal, a Procter & Gamble acabava de dar início a essa nova geração de consumidores, os 
famosos e "trendy prosumidores" (os produtores/consumidores que ditam o comportamento) 
dos dias de hoje.  
 
Por outro lado, inovar é provocar, é mexer com as regras e princípios instituídos, é 
desobedecer, é quase o maio de 68 empresarial - é proibido proibir. Aliás, para o escritor 
francês Jean Cocteau, não existe audácia sem desobediência e a audácia é uma condição do 
processo criativo.  
 
Para o designer Philippe Starck, em 1990, criar o mundialmente famoso espremedor de limão 
em alumínio Juicy Salif não era essencialmente um desafio de eficácia que estava em causa. O 
desafio não era exclusivamente utilitário, era acima de tudo estético. Starck queria levar 
prazer à cozinha e às donas-de-casa.  
 
Reinventar a forma de fazer e administrar é outro dos desafios para vender mais e distinguir-
se da concorrência. Foi o que fez a Desigual, rede espanhola de lojas de departamentos frente 
aos gigantes Zara e à sueca H&M. Além disso, nunca esquecer que existem duas atitudes 
criativas distintas, a criatividade perceptiva que joga com os conceitos, olha a realidade de 
uma forma nova, cria laços e faz novas associações, e a criatividade construtiva que reúne e 
reagrupa os diferentes elementos para construir valor.  
 
É o caso do Cirque du Soleil, que retira de cena os animais e reinventa os gêneros artísticos 
como o teatro e a música para criar um novo conceito de espetáculo circense.  
 



Foi ainda por esta via que a marca de cristais Baccarat se especializou em joalharia e evoluiu 
para a indústria dos objetos de decoração de luxo. A Delsey avançou para o mundo das 
viagens, a IBM abandonou os computadores pessoais pelos grandes sistemas e afirmou-se 
como uma empresa moderna ao serviço dos inovadores, a Swatch transformou a relojoaria 
num acessório banalizado de moda e uso corrente e diário.  
 
E para mostrar que a inovação não é inata, é preciso treinar, exercitar e melhorá-la, pois esse 
é, afinal, o seu grande diferencial competitivo: o de criação e reconhecimento de valor no 
mercado pelo consumidor.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 set. 2008, Opinião, p. A3. 


