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Centro de Convenções SulAmérica, Centro do Rio de Janeiro, 
dias 20,21 e 22 de setembro de 2012, cerca de 3.000 pessoas 
sedentas por inovação, palestrantes renomados, nacionais e 
internacionais, networking a todo momento, novas tendên
cias e uma enorme vontade de fazer diferença no mercado. 
Esse foi o cenário da primeira edição do Wide Open Business 
Conference (WOB2012), evento internacional sobre Inovação 
com foco em Negócios, Design, Tecnologia e Novas Mídias, rea
lizado pela Arteccom. A excelência do público foi confirmada 
pela participação de grandes pensadores, líderes, formadores 
de opinião e profissionais atuantes. 

A hora para empreender é já! 
Faltavam poucos minutos para o início da Conferência, e os 
participantes se apressavam no credenciamento e depois 
seguiam direto para o Espaço 1, Inovação e Negócios, para 
garantir um lugar especial na palestra do economista Ricardo 
Amorim, com o tema: "Aproveitando a melhor década da his
tória". Com uma linguagem inteligente, acessível e critica ao 
mesmo tempo, Amorim iniciou sua fala com status de alerta 
aos conferencistas: "A hora para empreender é já!" - garantiu o 
apresentador do programa Manhattan Connection. 

Em meio à tamanha concorrência de multinacionais e 
pequenas empresas estrangeiras, que veem no Brasil um 
promissor cenário frente à crise econômica mundial, o pales
trante defendeu porque aposta que empreendedores brasi
leiros levam vantagens - sobretudo aqueles que conhecem 
efetivamente o mercado e a cultura local. Entre os setores 

mais promissores, A m o r i m acredita que Educação. Saúde, 
Agronegócio e Financeiro são os vetores de crescimento e pos
suem uma necessidade constante de inovação. Mas lembrou, 
também, das principais mazelas em terras brasileiras, como a 
falta de infraestrutura e de logística e até mesmo a falta de mão 
de obra especializada. 

Ricardo Amor im fez um panorama da economia mundial 
e um comparativo entre crises antigas e atuais e mostrou o 
quanto o Brasil cresceu nos últimos anos. "Inovar é perceber 
o que ninguém percebeu. Esse é o verdadeiro significado de 
inovação. E a única forma de inovar é estar ligado ao que está 
acontecendo no mundo. Mas para isso é imprescindível saber 
que o mundo m u d o u e isso gera oportunidade e desafios. 
Quem estiver mais atento às oportunidades, vai conquistar 
melhores resultados", acredita. 

Brian Dyches, CEO da IkonicTonic e presidente do Retail 
Design Institute. especialista em tecnologias para consumido
res, com ênfase em realidade aumentada e QR Code, falou aos 
congressistas sobre a importância de conhecer o seu público e 
produzir uma experiência de conteúdo customizada para ele. 
Com o tema: "Customer experience & technology: como enga
jar o consumidor com inovações para mobile, impresso e digi
tal", Brian afirmou que se o conteúdo é rei, o contexto é a rainha. 

Neurornarketing, o assunto da vez 
A palestra de Jürgen Klaric, CEO da Mindcode International Inc. 
EUA, era uma das mais esperadas. Entre os participantes, vários 
diziam aguardar ansiosos o debate sobre neuromarketing, que 
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vem ganhando cada vez mais espaço entre as organizações. 
Jürgen Klaric, que foi entrevistado na edição 91 da Wide, é 
conhecido por ajudar CEOs de multinacionais de todo o mundo 
a inovar e reavaliar a forma como apresentam seus produtos ao 
mercado. Em sua carteira de clientes atendidos constam gran
des contas como Nestlé. Danone, Bacardi, Pepsico, entre outros. 

Em sua fala, com uma abordagem dinâmica e que prendeu 
a atenção dos participantes, foi categórico ao afirmar que pro
fissionais de marketing estão cegos para as necessidades de 
seus consumidores. Os olhares concentrados e de certa forma 
surpresos com a declaração, eram facilmente perceptíveis. 
"Quando se trata da mente humana, deve-se entender suas prá
ticas de consumo. Além disso, não adianta perguntar o que as 
pessoas querem, pois no fundo elas não sabem. Ora, o compor
tamento de homens e mulheres no ato da compra é totalmente 
diferente. Por isso é importante que o discurso de venda seja 
criado de acordo com o público-alvo", aconselhou. 

Klaric manteve seu discurso alinhado ao que dizia Steve 
Jobs. Certa vez, perguntaram ao fundador da Apple se valia a 
pena fazer um estudo de mercado e realizar um focus group 
para entender as necessidades do consumidor. Jobs respon
deu que não, pois consumidores não sabem o que querem até 
que algo seja oferecido a eles. Na ocasião, citou a famosa frase 

de Henry Ford em relação ao carro: "Se tivesse perguntado ao 
cliente o que ele queria, ele teria dito: 'Um cavalo mais rápido!'". 

"A publicidade bem-sucedida é aquela dirigida a um gênero 
específico. Em relação às preferências, desde o período das 
cavernas homens e mulheres são muito diferentes. Enquanto 
elas querem uma coisa, nós queremos outras. Mulheres costu
mam falar de 16 a 20 mil palavras por dia, enquanto os homens 
falam seis mil. Esse é apenas um ponto", exemplificou. 

Outro ponto lembrado pelo especialista, é que os olhos das 
pessoas e dos animais têm muita força emotiva. Um exemplo 
disso são fotos de filhotes de animais e bebês que destacam 
seus grandes olhos. Ele citou experiências realizadas com duas 
peças publicitárias que traziam bebês como personagens prin
cipal. Em uma delas, o bebê olhava para o leitor, enquanto na 
outra, a criança olhava para o texto informativo da campanha. 
Consumidores que analisaram o primeiro anúncio prestaram 
muito mais atenção nos olhos do neném do que no texto, o que 
não aconteceu no segundo caso. 

Ao falar sobre inovação, tema central da conferência, o 
norte-americano, que já realizou trabalhos para Nike, Pepsico, 
Ikea, Danone e Nestlé, definiu inovar da seguinte forma: "É pre
ciso gerar valor. O verdadeiro mistério é saber como contagiar 
as equipes e fazê-las pensar de forma nova." 

Outras assuntos inovadores 
As atuais tendências de mercado estavam em alta no WOB. Design 
thinking foi outro assunto muito discutido durante o congresso. 
Luis Arnal. CEO da Insitum Innovation, em sua palestra 'Design 
thinking ou design doing', criticou o mercado contemporâneo 
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alegando que inovação hoje em dia é igual à medicina há 300 
anos, quando todo mundo dizia ser médico. "Poucos são os que 
realmente inovam com afinco. Nos Estados Unidos empresas 
investem muito mais na divulgação de um produto do que em 
pesquisas para aprimorar suas qualidades", avalia. 

Aos participantes, Luis Arnal deu valiosas dicas para imple
mentar a cultura da inovação em suas empresas. Disse também 
que gestores e suas equipes devem ter em mente, de forma 
clara e estratégica, quais os processos ou mercados que mere
cem mais atenção. "Sem estratégias definidas, não há lógica. Ter 
as ferramentas certas também ajuda no processo, porém, o mais 
importante são as habilidades dos colaboradores." 

Para o executivo e consultor, um dos caminhos para inovar 
é por meio do design thinking, forma de pensar que aplica o 
pensamento criativo e analítico para solucionar problemas. 
Nesse processo, os profissionais devem ser observadores 
pacientes para enxergar coisas novas ao seu redor. Arnal 
explicou que outras características desse profissional é ser 
questionador; possuir um pensamento sistêmico; ser um bom 
contador de histórias; estar apaixonado pelas suas ideias, mas 
não ser surdo às críticas. 

Hélio Beltrão abordou o tema "Propriedade intelectual -
pró ou contra os negócios?" e iniciou com uma provocação, 
lembrando que até o que foi considerado inovação fez uso de 
algo já existente. Em uma segunda etapa, abordou a temática 
das guerras de patente e até que ponto isso é prejudicial para 
o desenvolvimento criativo e fomento às inovações. Por fim, 
impactou os participantes abordando a tônica de que copiar 
não é roubar. E nesse sentido, parafraseou o CEO da Yammer, 
David Sacks: "Ao invés de as companhias competirem entre si 
pelo melhor produto, estão se processando mutuamente para 
impedir os rivais de competirem." 

Lincoln Seragini, CEO da Seragini Design, falou sobre "O Design 
na era da economia criativa". Sua experiência, lapidada ao longo 
de uma carreira de sucesso no design brasileiro e internacional, 
mostrou a todos que definitivamente o design está presente em 
tudo que imaginamos e onde não imaginamos. Com uma simpa
tia peculiar, Seragini é um dos grandes nomes do design brasi
leiro, reconhecido, inclusive, internacionalmente por seu talento 
e seu grande portfólio de marcas atendidas. 

Público em massa 
Um bate-papo sobre E-commerce de moda lotou uma das salas 
do WOB até o encerramento. Lojistas, profissionais da área e 

que estão pensando em criar um negócio, anotavam as inúme
ras e importantes dicas dadas por Ana Claudia Freitas, gerente 
de E-commerce do Grupo Cantão/Redley e pelo consultor de 
negócios e e-commerce, Rafael Esberard. 

O espaço Desconferências, sempre com assuntos atuais, 
motivadores e provocantes, teve sua sala lotada durante os três 
dias. Eram jovens profissionais com anseio de criarem suas star-
tups e serem reconhecidos no mercado. "Levamos ao WOB 45 
jovens do projeto Shell, e eles tiveram a oportunidade de gerar 
relacionamento com outros jovens e participantes do evento, 
que abriu horizontes e parcerias que não teriam sido possíveis 
sem o WOB", lembra Ricardo Lins, do Projeto Iniciativa Jovem 
Empreendedor Shell 

O WOB também foi palco de reconhecimento para aqueles 
que estão com suas startups em desenvolvimento. Em parce
ria com o Geeks on Beer, a Arteccom promoveu uma edição 
especial para o evento chamada Geeks on WOB, em que os 
participantes tiveram a oportunidade de apresentar seus pro
jetos para uma banca de consultores renomados no mercado. 
A startup vencedora foi o Aeres (serviço de agendamento de 
profissionais do bem-estar - massoterapeuta, yoga, pilates etc). 

Outro jovem é Gustavo Iwanaga, que veio de São Paulo para 
participar do WOB. "Foi uma experiência única. A área de tecno
logia (startups) cresce a cada dia e o evento trouxe uma nova 
visão, mostrando que limites podem ser ultrapassados se agluti
nados com tecnologia, empreendedorismo e inovação. Os cases 
apresentados juntamente com o alto conhecimento dos pales
trantes trouxe motivação para uma carreira mais estruturada e 
melhor definida, tanto para os mais antigos na área quanto para 
os novatos", afirmou Gustavo, que trabalha na Nestlé e é um des
ses jovens com veia pulsante em empreendedorismo. 

"Como encaixar o processo criativo dentro das metodologias 
ágeis sem perder a qualidade de entrega e ainda manter a ino-
vatividade" foi o assunto da palestra de Bernard de Luna, UX e 
Diretor Criativo da Melt DSP, em São Paulo. O especialista, em 
uma abordagem dinâmica, citou Marty Neumeier: "Designers, 
na verdade, não resolvem problemas. Designers trabalham com 
eles." Para ele, muitos profissionais não sabem a diferença de 
UX e UI (experiência do usuário e interface do usuário, respec
tivamente) e o foco geralmente não está no problema, fato que 
gerou muitos profissionais reativos no mercado. Investigamos 
o que está errado e corrigimos, ou seja, agimos de modo aperf ei-
çoativo e preventivo. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A Fundação Getulio Vargas (FGV) ofereceu uma série 
de Workshops e Palestras durante o Wide Open 
Business Conference (WOB2012) Os palestrantes, 
renomados profissionais do mercado, foram criteriosa
mente selecionados, assim como os temas. Nomes fortes 
do mercado e da academia trataram de diversos assun
tos, sempre com uma abordagem em harmonia com o 
tema central do WOB: Inovação. 

Você confere, a seguir, um resumo de algumas palestras 
e o que cada especialista levou para os participantes da 
primeira edição do WOB2012. 

Foram três dias de "Inovação e Marketing", nome dado ao 
espaço reservado à FGV durante o WOB, a conferência mundial 
de inovação que reuniu grandes líderes, pensadores e empre
sários de diversos setores no Rio de Janeiro. Logo em frente ao 
Espaço 4, onde aconteceram as palestras, a FGV recebia os par
ticipantes em seu estande, onde trocou conhecimento com os 
participantes do WOB e mostrou porque é uma das melhores 
instituições de ensino do Brasil. 

Entre os congressistas, a demanda e a procura eram 
por informações sobre os cursos de MBA - sobretudo o de 

Marketing Digital. Com seus kits FGV em mãos, eles puderam 
conhecer melhor o programa, o conteúdo do curso, o corpo 
docente e um pouco mais sobre a instituição. 

A avaliação dos participantes em relação aos palestrantes 
convidados foi unânime: todos foram solícitos com o público. 
Destaque para a interação entre a plateia e os especialistas. A 
FGV acertou ao abranger temas de interesse para diferentes 
públicos. Ao fim de cada palestra, muitos ainda permaneciam 
na sala a f i m de sanar dúvidas, pedir esclarecimentos e até 
mesmo orientações a serem tomadas para o dia a dia. 

Inovação em todos os setores 
Kleber Pinto, fundador do blog e consultoria midiaria.com 
falou sobre as ações inovadoras em Marketing Digital na 
Construção Civil. O objetivo da palestra foi ajudar os conferen
cistas a identificarem oportunidades e ações em demandas 
digitais na construção civil do Brasil. O especialista lembrou que 
o país está em obras, e não é somente nos estádios da Copa de 
2014. Segundo ele, a cada 60 minutos, um novo apartamento, 
sala comercial ou quarto de hotel é colocado à venda no Brasil. 
A evolução do preço dos imóveis foi outro assunto pontuado. 
Para se ter uma rápida ideia do crescimento do setor imobiliá
rio no Brasil, entre 2008 e 2012, o valor no Rio de Janeiro subiu 
165% e em São Paulo 132%, segundo dados do IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada). Kleber também falou sobre o 
crescimento da chamada nova classe C. Ao apresentar o case 
da Tecnisa com plataformas digitais, elencou uma série de dife
renciais que a empresa possui, como por exemplo, a interação 
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do corretor com o possível comprador. Nesse caso, o contato 
por SMS e ligações faz com que o interessado sinta-se especial 
e diferenciado por seu corretor. O uso do QR-Code também é 
uma inovação no mercado imobiliário digital. Quem não deseja 
obter mais informações sobre um determinado imóvel apenas 
apontando seu smartphone para um código? 

A febre Google 
Paulo Rodrigo Teixeira, professor e consultor, falou sobre a 
Era Google - considerado um dos assuntos que mais despertou 
a curiosidade dos participantes. Como resultado, uma das pla
teias mais prestigiadas do Espaço FGV. Segundo Paulo Teixeira, 
o WOB foi o pontapé de u m grande caminho que precisamos tri
lhar: a inovação. Em sua palestra, o professor chamou atenção 
para os perfis do brasileiro, que têm mudado gradativamente ao 
investir cada vez mais no empreendedorismo. "E para empreen
der, a inovação é e sempre será o grande diferencial. Na minha 
palestra mostrei como o Google conseguiu inovar e se transfor
mar no investimento com o melhor ROI disponível atualmente 
e como ele usa a inovação para se manter na liderança do seu 
mercado", diz. 

Politica e leis nas redes 
Propaganda Eleitoral nas Mídias Sociais foi o tema da palestra 
do advogado Diogo Cruvinel, Chefe do Setor de Propaganda 
Eleitoral do TRE-MG. Em ano eleitoral, o advogado apresen
tou o caso do TSE, que condenou por propaganda eleitoral 
um ex-candidato à Vice-Presidência da República. Além disso, 
Cruvinel também revelou regras sobre o que pode e o que não 
pode nas propagandas versus liberdade de expressão. "O WOB 
foi uma oportunidade valiosa para que os interessados na área 
de comunicação pudessem ter contato com os temas mais rele
vantes da atualidade, por meio de palestras com profissionais 
altamente gabaritados e importantes referências em seus cam
pos de atuação. Foi também uma oportunidade especial para 
a abordagem de temas polêmicos como, por exemplo, os rela
tivos à forma como o Poder Judiciário têm lidado com as cam
panhas eleitorais nas redes sociais, equacionando as liberdades 
de expressão dos candidatos e internautas em face dos limites 

impostos pela legislação eleitoral. O resultado desse debate foi 
altamente positivo, pois contou com comentários pertinen
tes da plateia, que enriqueceram bastante a discussão sobre o 
tema", afirmou. 

As organizações do futuro 
Carlos Nepomuceno falou sobre a Revolução Cognitiva e o 
Futuro das Organizações. O especialista vem se dedicando ao 
assunto nos últimos anos e constatou que a gestão atual das 
organizações não é modelo de gestão desde a época que o ser 
humano é ser humano. "A chegada da internet é a chamada 
revolução cognitiva, pois trouxe consigo uma série de mudan
ças na sociedade. Mas esse modelo hierárquico de gestão que 
estamos acostumados a vivenciar não terá continuidade. Em 
médio prazo isso acabará", defende. 

Nepomuceno falou também sobre o aumento vertiginoso da 
população - somos uma sociedade de 7 bilhões de habitantes. 
E esta mesma sociedade precisa de ambientes de produção, 
inovação, de comunicação e de gestão mais dinâmicos para 
sobreviver com a máxima qualidade possível. O especialista 
chama de sociedade 7.0, que nos leva a um processo radical 
de desintermediação, com uso intenso de tecnologias cogniti
vas. "Iniciativas como essa são muito importantes. Ainda mais 
em momentos como o atual, no qual temos mais perguntas do 
que respostas. O espaço para refletir sobre as mudanças que a 
Internet trará para a sociedade e as organizações é muito rele
vante e o debate que tivemos foi muito rico." 

As organizações públicas e o relacionamento 
com as marcas 
O professor Nelson Leoni. Coordenador das Mídias Sociais do 
Exército Brasileiro, falou sobre como as novas redes impactam 
o relacionamento de marcas públicas com o cidadão para uma 
sala lotada de profissionais. Ele utilizou dados e cases como o do 
Exército Brasileiro, Superior Tribunal de Justiça (STJ), Prefeitura 
de João Pessoa, entre outros. Leoni apresentou o novo e-cida-
dão, exemplif icou o potencial de impacto e alcance digital 
com o case que foi repercutido em todo o Brasil, o "Diário de 
Classe", fanpage criada pela menina Isadora Fáber, de 13 anos, 
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que denunciou uma série de irregularidades em sua escola. 
Em pouco mais de um mês, a página "Diário de Classe", recebeu 
mais de 15 mi l curtidas e cada uma das publicações tem deze
nas de comentários elogiosos à menina, que não teve medo de 
mostrar a situação da Escola Básica Municipal Maria Tomázia 
Coelho, em Florianópolis, Santa Catarina. 

No tocante às organizações públicas e seu relacionamento com o 
cidadão, Nelson Leoni lembrou de casos como o de um servidor 
da assessoria de imprensa do Ministério do Planejamento que 
foi demitido por publicar no Twitter oficial da pasta uma piada 
sobre a presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, as regras do jogo 
são claras: não dá para abrir a tampa e depois não querer mais 
brincar. Ainda utilizando exemplos recentes, o professor Leoni 
citou o Exército, quem tem a página do setor público com o maior 
número de fãs no Brasil. Alguns dados, inclusive, surpreenderam 
os participantes. São eles: as publicações chegam a cerca de 900 
mil pessoas únicas por semana: a fanpage conquista, em média, 
600 curtidores por dia; mais de 15 mil seguidores. Outros clássi
cos exemplos ilustraram bem o tema do congresso. O STJ foi um 
dos vencedores do X Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. 
A página no Facebook foi contemplada com o primeiro lugar na 
categoria Inovação. 

Tempo de mudanças 
Jesper Rhode. VP de Inovação Latin America da Ericsson, 
abordou o assunto: Tendências e Alertas para os Próximos 
Anos. "O WOB foi um evento importante para lidar com as rápi
das mudanças que o nosso setor sofre. Os modelos de negó
cios digitais estão amadurecendo, e o WOB ajuda as empresas 
a se orientarem e se adaptarem aos novos requerimentos do 

mercado. Avalio como muito importantes discussões sobre inte
gração de serviços, aplicativos sociais e tecnologias para formatar 
conteúdo para web e móvel." 

Criatividade e inovação andam juntas 
Stefania Dargains, CEO da Dargains Projetos, professora 
da FGV e consultora/especialista em Gestão de Mudanças e 
Conhecimento, em sua palestra levou a mensagem de que nos 
dias de hoje criatividade e inovação são questões constantes na 
agenda de 10 entre 10 executivos de empresas bem sucedidas. A 
consultora parabenizou a realização do WOB no Rio de Janeiro, 
fato que segundo ela, atesta o desenvolvimento da indústria cria
tiva na cidade maravilhosa. 

Inovação é educação 
Luis Fernando Gnggenberger destacou que ver o número de 
interessados em debater o futuro da educação foi uma experi
ência gratificante. "Este é um tema que bate em nossas agendas 
diariamente, é estratégico para o futuro do país, e abre-nos um 
horizonte de oportunidades. Muitos dos participantes não esta
vam apenas intrigados em discutir este futuro, mas também em 
ter ideias sobre como empreender na área", lembra. 

Ingrid Stoeckicht, Diretora Executiva do Instituto Nacional de 
Empreendedorismo e Inovação, destacou três temas como funda
mentais: Inovação, Design e Tecnologia. "Com palestras diversifi
cadas abordando estes temas sobre perspectivas diferentes, achei 
muito interessante a reunião de empreendedores jovens e repre
sentantes de startups, o que proporcionou um ambiente rico para 
a troca de experiência e conhecimento. Torço para que o Rio de 
Janeiro seja sede novamente do WOB 2013". 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 93, p. 18-25, nov./ dez. 2012.




