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mais transparente e inclusivo entre
clientes e cidadãos" — não consumidores, um conceito que ele considera
reducionista: "O ser humano é mais
do que consome e as empresas precisam compreender a vida das pessoas, a relação delas com o trabalho,
a saúde, a família e a cidade".
Bustani explica que o foco da Mandalah é melhorar a relação entre
empresas e cidadãos, ajudando organizações públicas ou privadas, ONGs,
startups (empresas iniciantes) e fundos
de venture capital a fortalecerem seus
negócios, gerando valor social. A
lógica está em conciliar a busca por
lucro e propósito: "Entendemos que
o conceito de sustentabilidade consiste em alinhar dinheiro e significado,
valor e valores, para que a atividade
empresarial torne, de algum modo, o
mundo em que vivemos melhor, mais
saudável, mais feliz e conectado. É
por isso que abraçamos a inovação
consciente como nosso posicionamento, nossa vocação, causa e razão
de ser", justifica ele, ponderando que
o mundo corporativo é o melhor ponto
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e uma butique de inovação já é algo arrojado
por si só, imagine se ela
tiver como objetivo promover o que chama de
"inovação consciente".
Suprassumo da vanguarda, essa mesma
empresa não se encontra em nenhum
ponto comercial próspero ou em um
febril quarteirão de grandes corporações, mas em pleno coração da Vila
Madalena, em São Paulo. Ali, em uma
pequena rua tortuosa, onde circulam
ciclistas em meio a arranjos de plantas
domésticas e passarinhos, está a sede
da Mandalah. Ao tocar a campainha,
clientes do cacife de uma Petrobras,
GM ou Nike podem topar com a faxina
do quintal em pleno horário comercial e certamente ouvirão os latidos
de boas-vindas de Shivah, o Golden
Retriever mascote da companhia, que
os acompanhará à sala de reuniões e,
volta e meia, fará companhia durante
as reuniões.
Se a Mandalah tem perfil alternativo,
não menos outsider é seu fundador
e CEO, Lourenço Bustani. Cabelos
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de partida para a geração de impactos
saudáveis na sociedade, já que possui
poder de influência cultural, de mobilidade econômica e comunicação.
Por inovação consciente entende-se
que "as origens ou motivações por trás
da inovação sejam compatíveis com
o impacto que ela provoca — e não só
seus efeitos em cascata no mercado,
mas dentro da sociedade como um
todo". Assim, promover processos de
inovação que transcendam as relações puramente voltadas ao consumo
e ao lucro, procurando incorporar
atitudes mais humanas e alinhadas
com o desenvolvimento e a estrutura
social, ambiental e econômica da
atualidade, está, segundo o empresário, no DNA da companhia. "Não
somos como a velha guarda, que pensa
que para ser sustentável a empresa
tem de trabalhar com ONG e plantar
floresta. Trazemos a sustentabilidade
para dentro do negócio. Pois não dá
para ter um projeto bem intencionado, mas falido", sustenta Bustani.
Ele, no entanto, faz uma ressalva:
"Inovação só é inovação se melhorar
a vida do indivíduo - daí o propósito
de ajudar as organizações de todos os
tamanhos e perfis, em todo o mundo,
a inovar, seja melhorando as coisas,
seja fazendo coisas melhores".
Novos paradigmas, mais negócios

Para chegar a essa visão de trabalho, o empresário contou com uma
confluência de fatores, inclusive a
bagagem acadêmica, profissional e cultural, como gosta de reforçar. Filho de
diplomatas, Bustani morou nos Estados
Unidos, no Canadá, na Holanda, no
Uruguai e, também, no Brasil, onde
viveu parte da adolescência.
Formado em relações internacionais
pela Universidade de Pensilvânia,
Bustani, que se diz "uma pessoa ecumênica, um amálgama de crenças e
correntes filosóficas, em especial os
ensinamentos budistas", montou a
Mandalah com o amigo e publicitário Igor Botelho, que conheceu em
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pensar a questão do transporte para
muito além do motor a combustão.
A BR Petrobras, por sua vez, a contratou para um trabalho dirigido ao
universo do motociclismo: queria novas
estratégias de posicionamento, comunicação, produtos e serviços mais alinhados com os verdadeiros anseios
desse público. A Nike procurou a Mandalah para desenvolver uma estratégia
de ativação da marca na cidade do
Rio de Janeiro, no contexto da Copa
do Mundo de 2014. A recomendação
foi para que, em lugar de campanhas
publicitárias de muito fôlego, a companhia optasse por um plano de ação
que patrocinasse quadras, torneios de
futebol em favelas e a renovação de
pistas de skate.
Para desenvolver essas atividades,
Bustani explica que "a consultoria
recorre a uma abordagem multidisciplinar e multicultural" e conta com a
colaboração de profissionais com as
mais diversas formações: cientistas
políticos, físicos, jornalistas e tecnólogos. A Mandalah também mantém
uma rede de colaboradores de várias
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um templo de Cotia (São Paulo), aos
26 anos. A empresa surgiu, segundo
ele, para propor uma série de reflexões pelas quais o mercado ansiava
havia algum tempo: "E a gente faz
essas perguntas difíceis, trazendo
variáveis, novas referências e considerações para as discussões antigas".
Esse novo olhar, que identificou inicialmente na Europa e nos Estados
Unidos, lhe permitiu "fazer um zoom
out para ir além da ótica do consumo
e dos produtos" e propor aos seus
clientes ultrapassarem meras questões de relacionamento com o consumidor e enxergá-lo como cidadão.
Assim sendo, o que a Mandalah prega
é a humanização das relações, um
novo modelo mental que, segundo seu
fundador, deve se consolidar daqui
para frente.
Admirador do físico austríaco Fritjof
Capra, que se debruçou sobre premissas de educação ecológica e
escreveu o livro O Ponto de Mutação,
Bustani sustenta que a humanidade
vive um novo momento. "Hoje, temos
plena consciência do que deteriora
e do que preserva o nosso planeta.
Mas, durante décadas, o modus operandi das empresas não levou isso em
consideração — muita extração, pouca
reposição. Resultado: desequilíbrio
ambiental." A partir dessa realidade,
a pergunta que se coloca é: "Como
inserir essas empresas nesses novos
tempos, sem abrir mão de prosperidade? Como achar caminhos alternativos para que — aquelas que geram
lucro — deixem um residual positivo
para a sociedade?".
Desejosas de descobrir como a riqueza
de um negócio pode melhorar a vida
das pessoas, grandes companhias
foram bater à porta da Mandalah. A
primeira delas foi a GM. Trazida por
indicação, encomendou um estudo
de reposicionamento da marca. Cinco
anos depois, pediu um estudo de energias renováveis e, mais recentemente,
uma análise sobre o futuro da mobilidade urbana, na qual foi instigada a

áreas em vários lugares do mundo,
que são acionados de acordo com as
necessidades dos projetos. "As soluções estão onde se fundem disciplinas
e pontos de vista. Por isso, o diálogo
é um dos pilares do nosso negócio."
Com um quadro de 50 profissionais
fixos espalhados em cinco endereços —
São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do
México, Berlim e Tóquio —, a empresa
não tem queixas até o momento. Recentemente, seu CEO foi declarado o 48º
brasileiro mais criativo do mundo
em negócios pela prestigiada revista
norte-americana Fast Company — referência mundial em negócios, inovação
e tecnologia com tiragem semanal de
725 mil exemplares —, em um ranking
de cem personalidades que incluiu
Rebecca Van Dyek, diretora de marketing do Facebook, e Adam Brotman,
da Starbucks. Além disso, Lourenço
Bustani tem todos os motivos para festejar: sem citar números, informa que
somente no primeiro semestre deste
ano, a Mandalah faturou o equivalente ao que gerou ao longo de todo
o ano passado.

Fonte: Inovação! Brasileiros, São Paulo, n. 5, p. 36-39. out./ nov. 2012.

