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[Pingue-Pongue]

5 PERGUNTAS A
DAN HEATH

Divulgação

Diretor da Duke Corporate Education, empresa fornecedora de
programas executivos exclusivamente para empresas, Dan Heath
alcançou notoriedade em 2007, em virtude do sucesso de seu livro Idéias
que Colam – Por que Algumas Idéias Pegam e Outras Não (ed. Campus/
Elsevier), escrito em co-autoria com seu irmão Chip. Conseguir que as
idéias se sobressaiam e perdurem é também o objetivo central de seu
trabalho como consultor e capacitador. Heath ajudou ainda a desenvolver
numerosos cases de gestão empreendedora na Harvard Business School

O que são “idéias que
colam” exatamente?
Uma idéia que cola é aquela
fácil de entender e recordar,
do tipo que modifica opiniões,
comportamentos ou valores.
Podemos empregar seis
princípios para inspirar e
mobilizar: 1) as idéias têm de
ser simples, 2) inesperadas,
3) concretas, 4) críveis,
5) emotivas e 6) devem se
apoiar em relatos.
Por que precisamos de
idéias que colam?
Um exemplo típico de
uma idéia que pegou foi a
mensagem “Um homem
na Lua”, de John Kennedy,
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em 1961. Ele desafiou os
norte-americanos a colocar
um homem na Lua e trazêlo de lá são e salvo. Essa
idéia inspirou durante anos
cientistas e engenheiros, até
que o feito fosse alcançado.
Quando os consultores
propõem mudar o
comportamento de seus
clientes, por exemplo, as
empresas precisam usar
idéias que colam. Quando
um presidente–executivo
tem de conseguir que a visão
corporativa “pegue” em seus
funcionários, ele precisa
de idéias que colam.
O fato de pensarmos na
companhia Southwest
Airlines como opção de
baixo preço é resultado de
uma idéia que colou ou
de publicidade eficaz?
A estratégia da Southwest
de se posicionar como
empresa aérea de tarifas
baixas é uma idéia que
pegou, em princípio
porque é bastante simples.
Herb Kelleher, fundador
da Southwest, propõe
o seguinte cenário para

demonstrar o poder da
mensagem: Tracy, do
departamento de marketing,
apresenta os resultados de
uma pesquisa sugerindo que
os passageiros dos vôos
entre Houston e Las Vegas
gostariam de receber algo
mais substancial do que
amendoins; ela sugere uma
salada Ceasar. Oferecer
essa salada ajudaria a
converter a Southwest em
uma companhia aérea de
tarifas baixas? Não? “Então,
nada de salada”, conclui
Kelleher. A mensagem de
tarifas baixas da Southwest
nos faz lembrar que uma
idéia que pega não tem
necessariamente de
preencher todos os seis
princípios para funcionar.
Há alguma forma de evitar
que as declarações de
missão sejam mensagens
que pegam tão pouco?
É uma grande ironia que
a expressão da meta mais
nobre das empresas, a
declaração de missão, seja
a parte menos aderente da
comunicação corporativa.
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É quase inconcebível, porque
é a essência do que as
empresas tentam alcançar.
Felizmente há exceções.
O credo da Johnson &
Johnson diz: “Cremos
que nossa primeira
responsabilidade é com
os médicos, enfermeiras e
pacientes, com suas mães
e pais, e com todos os que
usam nossos produtos e
serviços”. Pode-se entender
que uma pessoa se levante,
todo dia, disposta a prestar
um serviço aos médicos,
às enfermeiras, às mães
e aos pais, não?
Como alguém pode
conseguir que uma idéia
já existente pegue mais?
Usando relatos pessoais
no momento certo. Não é
necessário entreter nem
deslumbrar. Não é uma idéia
para um roteiro de cinema.
Tem de ser apenas real e
humana.
© Management
Consulting News
(entrevista de Michael
McLaughlin)

[Inovação]

[Mudança]

Pecados mortais

Discrição
jamais

Em recente edição de sua newsletter Management Intelligence, o
especialista em inovação Edward de Bono se pergunta quando as
idéias morrem e enumera as dez principais maneiras de “matá-las”,
que, como observou, se repetem com mais freqüência no dia-a-dia
das grandes empresas

1 Uma idéia morre quando
é atacada por um número
suficiente de pessoas...
2 ... quando ninguém sente
entusiasmo ou se apaixona
por ela...
3 ... ou quando é muito caro
colocá-la em prática e há
outras prioridades exigindo
recursos.
4 Morre quando parece
arriscada demais...

5 ... ou quando nenhum
gerente decide ser seu
porta-voz.
6 Morre se, à primeira vista,
parece inviável...
7 ... ou existe uma luta
de egos entre os que a
promovem e os que a
rejeitam.
8 Ou já nasceu morta quando
se parece muito com aquela
“velha” idéia de sempre ou
com aquela que, por ser
recorrente, acabou
implementada sem
muita fé.

9 Morre quando qualquer
mudança de estratégia ou
contexto reduz seu valor...
10 ... ou quando foi
experimentada sem
sucesso.
Diferentemente
daqueles que as enterram
e nunca voltam ao
“cemitério”, há outros que
as revêem periodicamente.
“Pensamento criativo
aplicado”, diz De Bono.
Um bom “conceito”
pode resultar “imortal”
quando se continua
buscando uma maneira
melhor de realizar o valor
que encerra ou um
cenário mais
favorável.

[Estratégia]

Novo instituto “oceanográfico”
No Insead, W. Chan Kim e Renée Mauborgne criam um instituto para
estudar o lado tempestuoso dos oceanos azuis, em geral escondido

O

s autores de A Estratégia
do Oceano Azul
pretendem descobrir outras
ondas no mar do Insead Blue
Ocean Strategy Institute
(Ibosi), instituto atualmente
em formação, dentro da
renomada escola de gestão
sediada em Fontainebleau,
perto de Paris, França.
Professores da casa, W. Chan

Kim e Renée Mauborgne
estão convencidos de que,
com o mesmo enfoque
empírico usado em 15
anos pesquisando mais de
150 casos de empresas
de sucesso retratadas no
livro que virou best-seller,
o instituto lhes permitirá
analisar o lado tempestuoso
dos oceanos azuis.

De acordo com
Mauborgne, um objetivo
do Ibosi é trazer à tona
os fracassos corporativos
escondidos. “Assim,
poderemos saber mais
sobre o que não funciona
em nossa teoria”. É claro
que os negócios são ciência
aplicada. E a ciência aplicada
é management.
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A

creditava-se que o público
tradicional queria que a
ópera fosse “discreta”. Nunca
quis. “A ópera é maior que a
vida”, como disse Peter Gelb,
ex-responsável pela Sony Classical e há um ano gerente-geral
do Metropolitan Opera House
de Nova York –o Met–, à revista Inc. em recente entrevista.
A completa mudança que
conseguiu implementar no histórico Met parece lhe dar razão.
Depois de seis anos sem crescimento e com um público cuja
idade média estava em torno de
65 anos, ele foi capaz de ressuscitar o negócio. Com pura
audácia.
Contratou um diretor de
cinema como Anthony Minghella para encenar a centenária Madame Butterfly, de
Puccini; duplicou o orçamento
de marketing; lançou mão de
publicidade e eventos para promover a ópera; transformou o
legendário último ensaio com
figurino no primeiro espetáculo
gratuito aberto ao público pela
primeira vez nos 124 anos de
história do teatro.
Toda a mídia mostrou a fila
de mais de 4 mil pessoas de
todas as idades esperando
para entrar. Além disso, o primeiro espetáculo foi transmitido
ao vivo para a Times Square.
“A imagem percorreu o mundo com as telas da Nasdaq,
Reuters e Panasonic ao fundo”,
destacou Gelb.
Conseguiu captar um espectro muito mais amplo do
público nova-iorquino, até
então resistente. E sua revolução “calma” chegou a mais de
US$ 8 milhões em ingressos,
15% de audiência e 10% de
vendas antecipadas para a
próxima temporada lírica.
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[Liderança]

Alguém precisa
jogar informação
no lixo
O excesso de informação nos torna mentalmente obesos e lentos.
Precisamos de líderes que ponham fim nisso, escreve Doris Drucker

Q

uando me propuseram
escrever uma coluna
sobre liderança, meu
primeiro pensamento foi: “O
que eu posso falar de novo?”.
Mas, depois de refletir,
ocorreu-me que a liderança,
no sentido mais amplo da
palavra, ainda não tinha
sido aplicada para mitigar
a influência de um avanço
enorme, e potencialmente
ameaçador, que afeta nossas
vidas privada e profissional.
Refiro-me à tempestade
de informações em que
estamos imersos –e não
sabemos o que fazer com
elas. Onde está o líder capaz
de encontrar as comportas
e os canais para conter a
avalanche?
Felicitamo-nos por ter
descoberto a informação
e os meios para explorá-la
em nosso benefício. Mas,
ao fazê-lo, não somos
muito diferentes de nossos
antecessores da Idade do
Ferro, que descobriram
esse metal e o utilizaram
para aquilo que sua
cultura valorizava mais: as
ferramentas e as armas.
Como o ferro, a
informação existia muito
antes de começarmos a
falar da Era da Informação,
10
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e antes também de que
aprendêssemos a transmitila, através de fios ou sem
eles. No entanto, há uma
diferença entre explorar o
mineral de ferro e explorar
a informação. Se alguém
extrai algo da terra, tira
de seu vizinho. Se alguém
explorar uma base de dados,
seu conteúdo continuará
disponível para todos.
O que conseguimos
foi acessar a informação
que havia permanecido
inacessível durante milênios.
Não é uma façanha menor;
mas não é o mesmo que
ter descoberto uma base
de dados infinita que
chamamos informação.
(Esse nome, na realidade,
não é apropriado: os dados,
em si mesmos, não são
informação. Aquilo que
extraímos de uma base
de dados são só séries de
dados incompreensíveis
e sem sentido, a menos
que sejam ativados pelo
conhecimento.)
A informação é muito
mais complexa do que
habitualmente se acredita.
Não pode ser definida
mediante termos estruturais
convencionais. Não tem
massa nem energia; não

pode ser medida de acordo
com padrões tradicionais.
Além disso, supõe-se que
é infinita e que reinará em
nosso universo enquanto
houver vida. O espaço, a
água, a energia e outras
propriedades essenciais
podem se esgotar em 25 ou
50 anos. Mas não haverá
escassez de informação:
está “aí”, é acessível e tende
a aumentar. Estamos em
condições de arquivá-la, e de
fato o fazemos em diversos
meios, ou como memória
em nosso cérebro, mas não
podemos nos desfazer dela,
nem fazer com que se
dilua no ar.
A informação é tão
antiga como a vida, talvez
mais. Voltemos ao big-bang,
faz 13,7 bilhões de anos,
ou melhor, a uma data
posterior, quando a atmosfera
criada pela expansão (ou
contração) inicial havia
esfriado o suficiente para
permitir a formação de
núcleos atômicos. Com o
tempo surgiu a vida: uma
única célula que alojava duas
cadeias de moléculas de
fosfato e açúcar, dispostas
de maneira semelhante a
uma escada em espiral. Essa
hélice recebia informação
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–uma mensagem– que
ordenava que as cadeias
se separassem para que
cada uma pudesse se
transformar no modelo de
uma construção idêntica e
depois se reconfigurasse
para dar lugar a duas hélices.
A mensagem foi repetida
e as hélices continuaram
se multiplicando, até que
se produziu a evolução
darwiniana: vírus, bactérias,
lesmas e insetos, aves, peixes,
mamíferos, vertebrados e,
finalmente, o Homo sapiens.
Não sabemos se a vida, como
célula única, criou a base de
dados da qual foram enviadas
as mensagens originais, ou
se a fonte da mensagem, a
informação, chegou primeiro
e criou a vida.
No Evangelho segundo
São João lê-se: “No princípio
era o Verbo [...] E o Verbo
se fez carne”–afirmação que
insinua a supremacia da
palavra, ao menos de acordo
com as Escrituras judaicocristãs. Como extraímos a
mensagem, ou como saiu por
si mesma da fonte –a base
de dados que chamamos
informação–, como foi
codificada e transmitida para
a célula única, e por qual
meio, e como foi decodificada

antes de que pudesse ser
lida pelo receptor, são todos
fenômenos indecifráveis. Hoje
acreditamos que os sinais
foram transmitidos por um
código binário, essa cadeia
de zeros e uns que continua
sendo o código universal
do computador.
A vida é um “trabalho
em curso”, e esse princípio
aplica-se tanto às formas
mais simples de vida como
às mais complexas. Quem
pode prever como serão
nossos descendentes
dentro de um milhão de
anos? O fluxo contínuo
e intenso da informação
mudará a anatomia e
a psique das pessoas?
Talvez desenvolvam dois
cérebros. Ou talvez aconteça
o contrário; porque, se
devorarem a informação na
mesma velocidade de
hoje, é provável que seus
cérebros se atrofiem.
Já não somos conscientes
da enorme quantidade de
informação que inunda
nossos órgãos visuais,
auditivos e cognitivos. Como
freqüentadores de um
restaurante que dá direito
a consumir sem restrição
por um preço fixo, nós nos
enchemos de informação
porque está “aí”. Mas, se
comermos demasiado,
ficamos obesos e lentos. E,
se pecarmos por excesso
de informação, tornamo-nos

mentalmente obesos
e mentalmente lentos.
Muitos de nós nem sequer
têm consciência de como
somos dependentes da
informação. Hoje, quem tem
acesso a um computador
controla seu e-mail três
vezes, ou mais, por dia. Por
quê? Porque nos tornamos
“adictos”, não só do correio
eletrônico, mas de todas
as formas de informação
transmitida por meios
eletrônicos. Fazer várias
tarefas ao mesmo tempo,
por exemplo, transformouse em algo comum. Um
adolescente de 14 anos da
minha cidade natal diz que
fica entediado se não realizar
seis atividades baseadas na
informação simultaneamente:
enviar mensagens de texto,
ouvir música em seu iPod,
descarregar um jogo no
computador, assistir a TV... e
já nem lembro quais eram as
outras duas.
Um médico descreveria
essa conduta como
“dependência de informação”,
que é similar à dependência
de drogas e igualmente
difícil de curar. Sabemos
que as drogas afetam o
corpo e a mente, mas nosso
conhecimento sobre os
efeitos da dependência da
informação –a perda da
capacidade de memorizar,
por exemplo– é rudimentar.
Para que fazer o esforço

Saiba mais sobre Doris Drucker

N

ascida na Alemanha,
Doris Drucker estudou
economia na University of
London. Depois de se radicar nos Estados Unidos, já
casada com Peter Drucker,
doutorou-se em física pela
Fairleigh Dickinson University, e durante várias décadas dedicou-se à pesquisa

científica. Em 1996 fundou
a RSQ para comercializar
o sistema Visivox, que monitora o volume de voz em
conferências, patenteado
por ela. Em 2004 publicou
suas memórias : Invent
Radium or I’ll Pull Your Hair
(ed. University of Chicago
Press).

de lembrar fórmulas
matemáticas, datas de
acontecimentos históricos
ou qualquer outra coisa, se
para encontrá-las basta um
clicar no Google?
Perguntar quem ganha
e quem perde com o
surgimento de novas formas
de comunicação é de longa
data. No Fedro, de Platão,
Sócrates conta a fábula de
Tamuz, rei egípcio para quem
o deus Thoth mostrou a
utilidade da escrita, dizendolhe: “Esta arte, caro rei,
tornará os egípcios mais
sábios e lhes fortalecerá a
memória; portanto, com a
escrita, inventei um grande
auxiliar para a memória e a
sabedoria”. Ao que Tamuz
respondeu: “Tu, como pai
da escrita, esperas dela
com o teu entusiasmo
precisamente o contrário
do que ela pode fazer. Tal
cousa tornará os homens
esquecidos, pois deixarão
de cultivar a memória;
confiando apenas nos livros
escritos, só se lembrarão de
um assunto exteriormente
e por meio de sinais, e não
em si mesmos. Logo, tu não
inventaste um auxiliar para a
memória, mas apenas para a
recordação. Transmites aos
teus alunos uma aparência de
sabedoria, e não a verdade,
pois eles recebem muitas
informações sem instrução
e se consideram homens de
grande saber, embora sejam
ignorantes na maior parte dos
assuntos. Em conseqüência
serão desagradáveis
companheiros, tornar-se-ão
sábios imaginários ao invés
de verdadeiros sábios”.
Nosso cérebro é capaz
de absorver o volume de
informação que nos rodeia
e provavelmente uma
quantidade ainda maior
no futuro? De acordo
com pesquisas realizadas
na escola de ciências da
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informação da University
of California em Berkeley,
a produção de informação
aumentou a uma taxa média
anual de 30% entre 1999 e
2002. A quantidade de nova
informação armazenada
em papel, filmes, meios
ópticos e magnéticos dobrou
nesses três anos. Por outro
lado, a maior parte dessa
informação se transmite
muito mais rapidamente
do que no passado. Não
importa que o conteúdo da
mensagem termine sendo
incompreensível. O objetivo é
oferecer informação, não que
ela seja entendida.
Sobrecarga
Em seu livro O Mundo
é Plano, Thomas Friedman
explica o que podemos
fazer com a informação,
mas não diz o impacto que
ela tem sobre nós. Se não a
controlarmos, a sobrecarga
de informação ameaça nossa
saúde física e mental. Pior
ainda, que efeito isso tem no
cérebro em desenvolvimento
das crianças? Depois de
tudo, uma criança passa de
quatro a cinco horas por dia
na frente da TV.
Há alguns esforços para
organizar a vasta quantidade
de informação existente e a
que se acumula todos os dias.
Mas do que mais precisamos
são líderes capazes de
compreender que a revolução
da informação não tem nada
a ver com a comunicação,
e sim com os valores e a
conduta do homem. Assim
como os revolucionários do
século 19 lutaram por eliminar
os excessos da Revolução
Industrial, agora precisamos
dos que estejam dispostos
a identificar os excessos da
Revolução da Informação e
decididos a pôr um fim neles.
Chegou a hora.
© Doris Drucker
www.hsmmanagement.com.br
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O consumo e os círculos
Na sociedade atual, o status continua definindo as decisões de consumo, porém a forma de buscá-lo
difere conforme a esfera de referência –o que é provado pelos novos “ecochiques”

D

e acordo com o
último informativo da
Trendwatching, empresa
especializada em detecção
de tendências mundiais de
consumo, o status continuará
a ser amo e senhor das
decisões de consumo em
2008. Os indicadores típicos
da era do consumo tradicional,
como popularidade, porém,
já não tiram o sono dos
consumidores.
Nesta sociedade madura
cada vez mais dominada pela
abundância física, saturação,
experiências, mundos virtuais,
participação, sentimentos
de culpa e preocupação
pelos efeitos colaterais da
propensão irrefreável a
consumir, busca-se o status
de maneira muito diferente.
Não há um estilo único de
vida, mas uma variedade,
com atividades e marcadores
que os consumidores podem
combinar sem problemas,
porque aspiram ao
reconhecimento em distintos
cenários e diversos grupos
de referência. Em outras
palavras, as esferas de status.

O status e seus ícones
Entre as esferas de status
de 2008 registradas pela
Trendwatching, não poderia
faltar a “ecoesfera”. Bom para
os donos dos ecológicos
Prius, da Toyota, aplaudidos
por considerável subgrupo
de ousados consumidores
que têm seu status
elevado, garantindo-lhes
reconhecimento e
aprovação.
O relatório indica que,
nos últimos anos, produtos e
serviços “eco” deixaram de
ser “opções alternativas feias,
caras e de baixo rendimento
com relação aos produtos
da esfera tradicional”.
Converteram-se primeiro
em bens “ecochiques”,
respeitosos do meio
ambiente, agradáveis e bem
desenhados e agora são
“ecoícones”. Haja vista os
automóveis flex no Brasil.
“Os produtos e
serviços ecoicônicos têm
desenho e atributos que
expõem visivelmente as
‘ecocredenciais’ de seus
proprietários ante os demais”,

explica o relatório. Como o
FCX Clarity, da Honda, ou o
Mitsubishi i. O primeiro usa
hidrogênio como combustível
e só emite calor e vapor
de água. Por isso, logo
será certificado como ZEV
(Zero Emission Vehicle) na
Califórnia. E como um Tier-2
Bin-1, segundo a EPA (sigla
de Environmental Protection
Agency), órgão federal de
proteção do meio ambiente
dos Estados Unidos, categoria
que corresponde a veículos
com o mínimo de emissões.
Para a Trendwatching, esse
atributo o transforma em
um ícone de status de seu
proprietário mais identificável
que o Prius. O Mitsubishi i,

outro candidato a ecoícone,
foi exibido pela primeira vez
no Tokyo Motor Show de
setembro de 2007. Tem um
bom design, é leve e alegre;
uma composição geométrica
e futurista; uma carroceria
de cor verde-claro, que
volta a associá-lo com
a natureza, e um efeito
iridescente que transmite
serenidade e lhe confere
ares de vanguarda.
Mesmo que algumas
pessoas –e não são poucas–
se incomodem um pouco com
a obsessão ecológica, outras
tantas –milhões– parecem
convencidas de que optar
pelo consumo sustentável
acrescenta status.

O Mitsubishi i, sinônimo de status
nos círculos que premiam o consumo sustentável

As novas esferas de status
A esfera tradicional. Sinônimo de mais, melhor ou mais caro. Impulsionada por uma classe média mundial em ascensão
e pelo aumento do número de indivíduos com um patrimônio mais que considerável.
A esfera transitória. Os “transumidores”, consumidores que preferem a volatilidade das experiências, o entretenimento
e o descobrimento à permanência dos ativos fixos.
A esfera on-line. Em um mundo virtual e hiperconectado, o status social 2.0 depende da rede na qual se está integrado.
Predomina o estilo “tribo”.
A esfera caridosa. Dar. Dinheiro, tempo, talento. Milionários e outros nem tanto se
deixam tentar pela sedução da filantropia. E pelo que ela garante em termos de status.
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A esfera ecológica. Leia artigo acima.

Veja Eco Design, dias 3 e 10 de março, segun-

Fonte: www.trendwatching.com

das-feiras, às 20h30, canal 93 da SKY.
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A luta do milênio:
Entenda por que a competição
agora não é mais entre
empresas estabelecidas, mas
entre estas e as start-ups.

Presença de Peter
Senge: Alguns livros são
como vinho; melhoram com
o tempo. Presence, de Peter
Senge e outros autores, é
assim. A teoria do aprendizado
em “U”, cujo fundamento
empírico é sustentado por
mais de 150 entrevistas
com líderes de negócios e
científicos, ganha cada vez
mais seguidores.
Veja as representações
esquemáticas dos modelos
de gestão de pessoas da
PwC nos três mundos futuros:
verde, azul e laranja.

novo paradigma:
Um dos pontos fundamen
tais da humanização dos
negócios está na compreen
são de que o dinheiro não
é a causa, e sim a conse
qüência dos atos, escreve
Eduardo Farah. Essa é uma
mudança profunda. (HSM
Management Update nº 52)

Armas da gestão
pública? A análise
da prática recente
demonstra uma série de
distorções no funciona
mento das agências regu
ladoras no Brasil, dizem os
professores Carla Ventura
(FEA-USP) e Dante Marti
nelli (FEA-RP/USP).
(HSM Management
Update nº 53)
mente estratégica:
Pesquisa realizada com
414 executivos nacionais
investigou o mapa mental
dos gestores para a
formulação de estratégias.
(HSM Management
Update nº 54)

Espiritualidade, o
grande Capital desta
era O consultor de empresas
Jair Moggi, da Adigo, explica
que a competição interna tira
o melhor e o pior das pessoas,
enquanto a espiritualidade tira só
o melhor. Ajuda a organização
a sair do paradigma de pensa
mento linear “primeiro planejar,
depois executar e na seqüência
controlar” para o paradigma
do “pensar do coração”, em que se realizam essas ações
simultaneamente. Um líder espiritualizado deve, entre
outras coisas, ter uma perspectiva de tempo, saber priorizar
e amar as pessoas. Ele crê que o destino o pôs naquela
empresa e com aquelas pessoas por uma boa razão.
(HSM Management Update nº 52)

“Todo gestor deve meditar. Comece
fazendo cinco minutos, por dia, de silêncio
interior” Jair Moggi
HSM Management 67 março-abril 2008

não deixe de
ler nosso blog:

www.hsm.com.br/blog

www.hsmmanagement.com.br
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