
Seria, então, lucro aliado à solução que melhora a vida das pes-
soas, o resultado do sucesso? Sim, na opinião de Lourenço 
Bustani, sócio-fundador da Mandalah (www.mandalah.com). 
Para ele, pensar estratégias que envolvam estes dois objetivos 
pode ser um caminho para alcançar resultados que atinjam posi-
tivamente muitas pessoas. "Se não for esse o pensamento, não sei 
qual pode ser. No mundo ideal, todos os negócios deveriam ser 
sociais. Todos os investimentos deveriam ser de impacto. Afinal, 
não há nexo nenhum em oferecer algo para as pessoas que não 
faça delas mais felizes, saudáveis e engajadas. Na Mandalah, 
apenas redirecionamos o papel extremamente relevante das 
empresas na sociedade para uma finalidade de valor comparti-
lhado. Elas podem e devem lucrar, mas devem ser também um 
mecanismo de evolução", declara. 

Avalie se a ideia deve ser valorizada 
Nem sempre, de acordo com a opinião de Felipe Nardi, diretor de 
projetos do GrupoMenthor e sócio do Ideias Inovadoras (www. 
ideiasinovadora.com.br). "Tem muita gente louca neste mundo. 
Louca por dinheiro, louca por fama, louca por aparecer". Para 

ara melhorar a vida das pessoas. Essa pode ser 
uma das primeiras respostas que vêm à cabeça 
quando a pergunta é: Por que buscamos inovar? 
Outras razões vêm como consequência, como o 
prazer de alcançar o sucesso, o lucro... mas, em 

geral, inova-se por uma solução. 

Muitas ideias surgem da dificuldade de realizar alguma tarefa. 
Diante de um problema, o indivíduo acaba criando uma solução 
que vai ser ideal não só para ele, mas para o resto da sociedade. 
É o caso de três amigos que trabalhavam na empresa PayPal, na 
Califórnia: o norte-americano Chad Hurley, o chinês Steve Chen 
e o alemão Jawed Karim. Em 2005, eles estavam em um jantar e 
gravaram alguns vídeos. No dia seguinte, queriam enviar os arqui-
vos por e-mail e se irritaram com o inconveniente da demora e das 
limitações para fazer o envio. Daí surgiu a ideia de criar um site de 
compartilhamento de vídeos, que foi lançado em maio do mesmo 
ano, com o nome de YouTube. O sucesso foi tão grande que a 
gigante Google logo fez uma proposta aos criadores e, em novem-
bro de 2006, comprou a empresa por US$ 1,65 bilhão. A ut
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ele, se a Ideia tiver uma causa verdadeira e estiver ligada a valo-
res pessoais do seu criador, tem grandes chances de dar certo. 
Porém, Felipe lista algumas questões a serem avaliadas para 
saber se uma ideia deve ser valorizada: 

- É verdadeira a causa da ideia ou só quero dinheiro? 
- Estou resolvendo algum problema real da sociedade (pessoas 
ou empresas)? Quais? 
- Eu consigo vender essa ideia a outras pessoas com paixão? 
- Eu consigo ver essa ideia já funcionando antes de começar o 
desenvolvimento? 

Lourenço Bustani acha que uma ideia só vale a pena se o que está 
em jogo vai fazer bem para as pessoas e para o planeta. "Antes de 
investir ou tomar qualquer atitude com base em uma ideia, é pre-
ciso entender suas motivações e possíveis repercussões. Isso sig-
nifica entender se a ideia de fato melhora a vida das pessoas. Não 
basta um novo produto que vai vender mais, um novo serviço 
que vai atrair mais, o acionista que vai lucrar mais. Se o boa' que 
serve de adjetivo para 'ideia' não significar algo bom para todos, 
nada mais faz sentido", ressalta Bustani. 

Explore novos horizontes 
Você sabe por que Steve Jobs cresceu em Palo Alto, a "cidade da 
tecnologia", como é conhecida? Porque Joanne Simpson, grá-
vida, saiu da Alemanha em direção a São Francisco, nos Estados 
Unidos, para ter o bebê e cedê-lo para adoção, de forma sigilosa. 
É que a família de Joanne era altamente religiosa e nada satisfeita 
com o seu relacionamento com o sírio Abdulfattah John Jandali. 
Após o parto, o bebê Steve foi parar nas mãos do mecânico armê-
nio Paul Reinhold Jobs, que nem segundo grau completo tinha, 
mas que conseguiu a guarda da criança porque prometeu à 
Joanne criar um fundo para enviar o menino para a faculdade. 
Quando Steve já estava com quatro anos de idade, a família Jobs 
foi morar em Palo Alto, e a oficina mecânica de Paul funcionava 
na garagem de sua casa. Daí, o interesse de Steve Jobs pela mecâ-
nica, que ocasionou a curiosidade pela eletrônica. Anos mais 
tarde, naquela mesma garagem, ele projetaria o primeiro compu-
tador pessoal da história. 

Essa história, mesmo bem resumida, mostra que a inovação 
não vem somente da criatividade, ela vem de pessoas que se 
entregam a interesses variados, como diz Pablo Aversa, sócio-
fundador da Allíance Coaching. "Ideias, perspectivas e estraté-
gias inovadoras vêm de uma mente preparada, de panoramas 
ampliados por experiências, exposições e interesses variados, 
porém não relacionados. Aqueles com horizontes mais amplos 
geralmente vencem porque têm um repertório mais variado e, 
portanto, mais chances de fazer conexões diferentes entre ideias, 
culturas e novos eventos". 
Para inovar, não há fórmula mágica. Inovar requer novas atitu-
des e mudanças de vida, segundo Elenice Tamashíro, consultora 

independente e mobilizadora do "Desafio: Inovação para os pró-
ximos 100 anos" da Fundação Rockefeller (challenge.rockefeller-
foundation.org). "Ser curioso, entender e vivenciar novas reali-
dades. Ser respeitoso com o contexto do outro também ajuda a 
inovar. Experimeritar novos espaços de aprendizagem. Acredito 
que quanto mais você se limitar à sua zona de conforto, menos 
criativo e inovador você será", diz. 

Na opinião de Nei Grando, organizador e autor do livro colabo-
rativo "Empreendedorísmo Inovador - Como Criar Startups de 
Tecnologia no Brasil" (mígre.me/e5gXH), todas as pessoas podem 
ser criativas. "Na maioria das vezes, a inovação ocorre a partir da 
combinação de coisas existentes. Mas, para isso, será necessário 
imaginação, conhecimento e atitude", declara. 

Então, quem não se abre para novas experiências está fadado a 
ter ideias limitadas. 'Se queremos evoluir de uma visão de curto 
alcance para uma perspectiva de longo alcance, precisamos 
desenvolver alguns comportamentos que nos ajudem a apri-
morar essa competência estratégica. Para mudar, será neces-
sário negociar conosco mesmo, trazendo novas atitudes para 
nossa rotina diária e colocando as mesmas no topo das priori-
dades", ressalta Pablo. Confira no Box na página ao lado algumas 
dessas atitudes. 
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"Quanto mais você se 
limitar á sua zona de 
conforto, menos criativo 
e inovador você será" 
Pablo Aversa 
Sócio-fundador da Alliance Coaching 

criador de uma ideia deve deixar de lado qualquer apego à ideia 
e permitir que ela tome novas formas. Segundo Gláucia Gomes, 
professora do Centro de Inovação e Criatividade da ESPM, as 
ideias devem ser compartilhadas para que possam ser explo-
radas em seu limite, e testadas. "No momento em que as ideias 
são contextualizadas e divididas com os grupos multifuncio-
nais, encarregados de aprovar os projetos de inovação nas 
empresas, elas podem ser enriquecidas e seguirem adiante em 
seu desenvolvimento", diz. 

Compartilhe sua ideia 
Mike Krieger. Tem nome de gringo, mas é brasileiro. Na 
verdade. Mike é só um apelido advindo de Michel. Graças 
à parte, ele é um paulista que em 2004 foi morar em Palo 
alto. na Califórnia, para estudar na Universidade Stanford. 
Lá. conheceu Kevin Systrom - esse sim, norte-americano. 
Kevin tinha uma ideia e propôs ao Mike uma parceria para 
que os dois a desenvolvessem: um aplicativo com o qual 
os usuários poderiam compartilhar localização, imagens 
e vídeos. Pensando juntos, e tentando juntos, eles chega-
ram à conclusão de que seria complicado demais colocar 
a proposta em prática. Daí, eles simplificaram a ideia e, em 
2010, lançaram na Apple Store o Instagram, que dois anos 
depois seria comprado por nada menos que US$ 1 bilhão 
por Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. 

A história de Mike e Kevin mostra que uma ideia pode 
parecer ideal, completa, na cabeça de seu criador, porém 
quando colocada em prática e dividida com mais pessoas, 
ela pode ser melhor desenvolvida. "Indivíduos e organiza-
ções que compartilham conhecimento promovem um 
ambiente de inovação inédito, ou seja, uma fértil fonte de 
originalidade", opina Pablo Aversa. 

No livro "De onde vêm as boas ideias", Steven Johnson diz 
que"... a maioria das grandes ideias se configura primeiro 
de uma forma parcial, incompleta. Elas têm a semente de 
algo profundo, mas falta-lhes um elemento decisivo que 
pode transformar o palpite em algo de fato poderoso. E 
muitas vezes esse elemento que falta está em outro lugar, 
vivendo sob a forma de uma intuição na cabeça de outra 
pessoa". De acordo com o pensamento de Johnson, o A ut
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Respeite seus limites 
Há profissionais que sofrem frequentemente exigências por 
inovação por parte de seus líderes. E a gente sabe que uma ideia 
inovadora não vem assim, de uma hora para a outra, certo? Para 
Pablo Aversa, líderes eficazes, que buscam desenvolver um 
ambiente de inovação, sabem que pressão contínua não gera 
criatividade. "Na realidade, mesmo um ambiente ideal é apenas 
uma condição sine qua non, não uma garantia de resultados. Sua 
carreira de uma pessoa do seu time vai ser penalizada por causa 
do fracasso, você não vai inovar. A maneira como você apoia a 
inovação e as pessoas envolvidas nas iniciativas de inovação 
vão definir o sucesso ou o fracasso de qualquer obra, time ou 
organização", diz. 

Se o profissional se sente estressado em relação ao regimento da 
empresa, pode até ser o caso de um pedido de demissão. 'Se o 
comportamento se limita a um chefe especificamente, uma con-
versa franca pode ser que ajude. Se isso não funcionar, um bate-
-papo com o RH pode ampliar o leque de possíveis soluções. Por 
outro lado, se é um comportamento generalizado - e você não se 
adapta a ele - procure uma oportunidade em uma empresa que 
incentive uma cultura mais em sintonia com os seus valores e 
seu estilo", orienta Pablo. 

Mas, como os líderes devem incentivar seus colaboradores? "É 
necessário haver um processo de criatividade que requer o uso 
da imaginação. Portanto, cabe aos líderes fornecer um ambiente 
e uma cultura que incentive a imaginação e as ideias sem con-
denar o erro, que faz parte do processo e do aprendizado. O 
profissional é influenciado por espaço, regras e recompensas", 
responde Nei Grando. 

O ar que você respira no seu ambiente de trabalho, no sentido 
filosófico da palavra, funciona, sim, como fonte de inspiração. "Em 
minha opinião, o ambiente de trabalho tem um papel na criativi-
dade das pessoas. Você não precisa obrigar seus funcionários a 
participarem de uma sessão específica de criatividade, mas criar 
estruturas horizontais, formas de participação e incentivo á co-
-criação, soluções de problemas de forma coletiva, espaços para 
diálogos transparentes. Tudo isso ajuda a influenciar a capaci-
dade criativa de uma pessoa, pois você dá espaço para a expres-
são e não para o medo", declara Elenice Tamashiro. 

O ambiente físico também é grande responsável pela influên-
cia de boas ideias. Na filial de São Paulo da Mandalah, localizada 
na Vila Madalena, Lourenço Bustani investiu em um ambiente 
aconchegante. "As paredes são repletas de arte, cores, sem falar 
na comida caseira e na companhia do Shivah, nosso cachorro. 
Espaços que conseguem colocar as pessoas em um estágio de 
equilíbrio e conforto interno são muito propícios para a inovação, 
já que, sobretudo para nós, ela está intensamente conectada com 
a essência do ser humano", diz. 
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para trabalhar em uma ideia vai depender do objetivo do projeto e 
do planejamento. Tem que ir sentindo o usuário e dando os sprints 
de desenvolvimento para a evolução da ferramenta nos tempos 
certos. Se criar um 'mostrengo' com milhares de funcionalidades 
desde o início, as pessoas não entenderão, porque é a sua ideia e 
não a delas. Se prepare para se decepcionar com o que as pessoas 
pensam e que a sua ideia pode não ser tão brilhante. Tem que ser 
muito coerente e verdadeiro com os feedbacks dos usuários", 

"Asdebilidadesda 
concorrência podem 
gerar boas ideias de 
inovação'' 
Gláucia Gomes 

Não tenha medo do erro 
Errou? Refaça. Aprenda com a falha. É o que diz Steven Johnson 
no livro "De onde vêm as boas ideias": "O erro muitas vezes cria um 
caminho que nos desvia de nossas suposições confortáveis. (...) O 
acerto nos mantém no mesmo lugar. O erro nos força a explorar. 
(...) Quando estamos errados, temos de desafiar nossas suposições, 
adotar novas estratégias". 

Todo mundo erra. E erra mesmo. Não só os novatos. Os experien-
tes também falham. Perguntado se alguma vez já errou, Lourenço 
Bustani, uma das 100 pessoas mais criativas no mundo dos 
negócios em 2012 de acordo com a revista norte-americana Fast 
Company, ele respondeu: "Com certeza. Quem não errou? Errei, 
continuo errando e espero errar mais". 

Aprimore as ideias existentes 
Aqui vai mais uma história que envolve grandes criadores: Jack 
Dorsey, Evan Williams e Biz Stone criaram o Twitter no Início de 
2006 a partir da ideia de Dorsey de criar um serviço de troca de sta-
tus por mensagens curtas, como um SMS. Hoje, uma simples busca 
por "Twitter" no Google Play ou na App Store, por exemplo, resulta 
em diversos aplicativos, para variadas funcionalidades relativas ao 
serviço. Isso porque o Twitter libera gratuitamente suas APIs (dev. 
twitter.com) para que desenvolvedores do mundo inteiro criem 
aplicações. "Estas grandes empresas utilizam o conhecimento de 
milhares de desenvolvedores do mundo como um laboratório de 
pesquisa de Inovação aberta e depois colhem os melhores frutos. 
Tudo é válido. O interessante deste processo é que estes desenvol-
vedores acabam criando seus próprios produtos, que muitas vezes 
são migrados para outras plataformas depois de passar por um peri-
odo de validação de mercado. É complicado desenvolver tudo do 
zero, temos que utilizar o que já está pronto para integrar enquanto 
somos pequenos", opina Felipe Nardi. 

E quem não aprecia o prazer de "fazer melhor"? Nei Grando acha 
que a concorrência pode influenciar na criação de novas ideias. 
"Em primeiro lugar, ela nos ameaça e nos desafia", diz. 

Pablo Aversa afirma que desempenhar atividades similares, 
melhor que os concorrentes, pode ser essencial para um desem-
penho superior. Mas alerta "Tende a direcionar as empresas para 
uma convergência competitiva em vez de nos colocar no campo 
das ideias originais, da diferenciação". 

Segundo Gláucia Gomes, a concorrência pode influenciar quando 
analisamos e conhecemos suas fraquezas. "As debilidades da con-
corrência podem gerar boas ideias de inovação, além de outros 
muitos fatores influenciarem nessa criação, como estudos de ten-
dências, estudos etnográficos com consumidores, estudos de hábi-
tos e atitudes, etc.", conclui. 

Vá com calma, mas comece!" 
Com a constante apresentação de inovações em serviços e produ-
tos, criativos têm pressa. Mas, segundo Felipe Nardi, o tempo ideal A ut
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 9, n. 96, p. 42-51, maio/jun. 2013.




