Light The Way event in São
Paulo: Support for one of six
global events held on the
evening before the launch of the
Global Goals, with the aim of
uniting people around São Paulo,
calling on world leaders to light
the way for a better future.

Kick-off event at the residence
of Oskar Metsavaht (Osklen) in
Rio de Janeiro, bringing together
30 Ambassadors in support of
the project, from the fields of
design, business, arts, fashion,
social entrepreneurship, media
and entertainment.

To raise awareness around the
importance of 2015, and in
partnership with Rio de
Janeiro’s City Hall, a 15 year old
played John Lennon’s
“Imagine” at Copacabana beach
on New Year’s Eve, with 2
million people singing along.

Marmota vs Milk | Norte

Brazilian advertising campaign
across digital, print and
outdoor media, created by
Africa. Campaign illustration
credits: Norte (Marmota vs
Milk, Mathiole, Fernando
Volken) and Estúdio Colletivo.

Mathiole | Norte

Courtesy of advertising agency CUBO CC, part of the
FLAG creative holding group, and Fernanda Thompson
(Public Relations Team), featuring names like Gilberto
Gil, Thiaguinho, Astrid Fontenelle, Marco Pigossi, Luis
Lobianco, Rita Lobo, Fabiula Nascimento, Fly Band,
Lenine, Sabrina Sato and Bela Gil.

Fernando Volken | Norte

(como faço meu trabalho
e nutro minhas relações)
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Segurança do Paciente
Atenção e precisão para
entregar o essencial para
nossos pacientes: segurança.

RIO,

An event focused on raising of the
flag for Global Goal 10, hosted by
Brazil, which took place at Afro
Reggae’s HQ in Rio de Janeiro with
Porta dos Fundos member, Fábio
Porchat, together with children
from the community.

Pilares

DeSCOBeRTaS

Mandalah develops the
BBi methodology.

Click here to
watch the video.

Shortly after one of Mandalah’s
first large deliverables, we ate
lunch in a shopping center in
São Paulo and fell in love with
a dog from a pet shop. We
welcomed Shivah, our guardian
and Chief Canine Officer (CCO).

Belcorp
Repositioning the L’Bel
brand (Peru).

2007

Nokia
Immersion with 40
international executives
on Brazil and the
relationship between
young Brazilians and
mobile technologies.

GM Fuel Solutions
Research into the levels
of socio-environmental
awareness amongst citizens in
South Africa, the United Arab
Emirates, Colombia and Brazil,
in order to direct investments in
alternative fuels.

Mandalah office opens in
Mexico City, in the Colonia
Roma neighbourhood.

• Mesmo com a reação inicial positiva em
relação aos produtos, em uma discussão
mais prolongada e profunda chegou-se a
um consenso de quão “mornos” e pouco
empolgantes são os modelos;

diferencial e, além disso, diversos modelos
de outras marcas, foram citados como
referência em conforto[1];
• Há rejeição às semelhanças com All-Star,
que é visto como benchmark na categoria;

FLAG
HOI
ST
DIZZY GOALS
WLL

LE
OP
PE
HE

INTRODUÇÃO

Click here to
read the article.

• Como a líder absoluta da categoria
“chinelos de dedos” é esperado que
Havaianas assuma uma postura ousada na
criação dos novos produtos.

• Os novos produtos devem ser coerentes
com a promessa de serem “as legítimas” e
“as originais”, exatamente como as sandálias
são apresentadas na mídia, porém, os
modelos atuais não foram relacionados desta
forma;

Whirlpool
Diagnostic and
strategic improvements
to company culture and
innovation processes.

Mandalah in IstoÉ
Dinheiro magazine.
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Click here to
watch the video.

GM Path
Communication project to redefine
the relationship between the
automotive manufacturer with
citizens in large urban spaces.

AVIVO

EXPLORATION OF DIFFERENT COLOR PALETTES

ORIGINAL

PRESENTATION / FEBRUARY, 21_2011

MANDALAH

01

02

03

WARM PALETTE

GM Moments of Truth
Revision of the customer
purchase journey, shifting
from a model centred on
the car to one focused on
the customer’s needs.

GREEN PALETTE

04

05

06

08

09

AIG
Market entry and positioning in Brazil,
based on an in-depth study into
Brazilians’ relationship with insurance
and, subsequently, the Customer
Experience (CX) strategy, refining the
purchase cycle and co-creating service
innovations with global executives.
07

MIXED COLORS

10

11

Natura Capra
Strategic direction for an
open innovation platform,
aimed at improving
networked innovation activity
with diverse internal and
external stakeholders.

12
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Lourenço Bustani

Havaianas – Capítulo 2

Havaianas_impresso_2800x1575.indd 34

Mandalah office opens
in Rio de Janeiro.

Lourenço and Igor travel to Schumacher
College (UK) and return inspired by the
symbiosis between profit and purpose,
repositioning Mandalah and creating
the term “Conscious Innovation”.

27/04/2010 22:06:54
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2010

TRIP
DESCOBRE
E REVELA ONZE
BRASILEIROS COM
MENOS DE 40
ANOS QUE ESTÃO
MUDANDO O PAÍS
E O MUNDO

Opening of Mandalah offices
in New York and Tokyo.

10/06/13 11:22

PÁGINAS NEGRAS

LETÍCIA SABATELLA
ENTRE A TV GLOBO
E O MST

TRIP GIRL

SOFIA, A FILHA DO
CARTUNISTA ANGELI,
NUA, SÓ PARA O
NAMORADO, EM
SEU PRIMEIRO
ENSAIO SENSUAL

Colégio Bandeirantes
Study about the future of education in
order to direct a series of innovations
at the school, including architecture,
teacher recruitment and training,
evaluation metrics, technology in the
classroom and new course breakdown.

New visual identity, completed through a global
online challenge on the Behance Network in which a
Latvian designer created the winning design.

Click here to
watch the video about
Conscious Innovation.

2009

SAO
MEX

2011

qUER MUDAR
O MUNDO?
PERGUNTE-ME
COMO

Escola São Paulo
Brand repositioning
and business strategy.

COMO LOURENÇO BUSTANI SE TORNOU
UM PORTA-VOZ DA RESPONSABILIDADE
SOCIAL NAS GRANDES EMPRESAS

COBERTURA DO PRêMIO TRIP
TRANSFORMADORES 2012

Número 216 • r$ 10,90 • € 3,50

In the same year, he features in the lists
of the 100 most influential Brazilians in
Época magazine, 11 Brazilians that are
changing Brazil in Trip magazine and 50
most innovative people in communications
in Proxxima magazine (#3).

2012
Development of the ICCI
methodology (an evolution
of BBi), utilised in all
Mandalah’s projects.

Um Estudo em Profundidade da
Feminilidade Contemporânea
Agosto 2009

relatório brasil

HSBC
Strategic direction for the
implementation of Advance, a
new segment focused on the
emerging middle class in Brazil.
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VERSÃO FINAL
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country feature / brazil /

3 year anniversary party.

REGIONAL REPORT

Anger

P. 69

Most relevant moods
that limit

TO MINIMIZE ThIS MOOd
ExPERIENcES
yelling, venting, talking to somebody
driving with no destination
distancing oneself from people that caused the anger
crying
Taking a shower
Taking a walk
PROdUcTS/fLAvORS
chocolate, sweets
drinking alcohol
dried fruits
hot drinks

Nike
Co-creation of the Brazilian
national team’s jersey
for the 2010 World Cup
with a group of young
football-obsessed teens.

SEN

Rio 2016 Look of the Games
Study on the representative aspects
of Rio de Janeiro, in partnership with
Inesplorato, in order to direct the
visual repertoire of the Games.
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CIDADE LIMPA / SAO PAOLO /

COLABORAÇÃO

VIV

For more information please contac Harry Gayner on
+44 (0) 20 575 1822 or harry@contagiousmagazine.com

SER

RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS

CON

This article appeared in Contagous issue Eleven.
Contagous is a global intelligence resource
for Non-Tradiional Media and Emerging Technologies.
www.contagiousmagazine.com

AR

DE

Brazil /

Pepsico
Understanding the
meaning of Mexican
identity for Millennials and
Generation X across the
country, defining opportunities
for local innovation.

Instituto Ayrton Senna
Synthesis and adaptation
of UNESCO’s Four Pillars
of Education for the public
education system in
Brazil, defining concepts,
terminologies and visual
formats of the program.

GESTÃO DE
PROCESSOS
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R
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Brazil / Brazilian Buzz / Revered the world over
for is unique passion, the world’s seventh bigges
ad market is also a place of contradicion, and
contrasing wealth. Brazil’s marketing communiy
mus also navigate a blanket ban on outdoor
advertising and find new means of getting the
message across / By Lourenço Busani & Igor Botelho /
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Natura Amó
Concept and positioning
of the new brand, bringing
a contemporary vision on
language and communications
that create, recreate and
sustain the bonds of love.
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ECE

Mandalah publishes article in
British magazine Contagious
about the use of unconventional
media in São Paulo.

AOKA
Strategic positioning for
the ecotourism startup.

Greenovation
Development of the
organisational model for the
initiative, involving a consortium
of companies supporting the
exchange of knowledge on
sustainable technologies.

CURIOSIDADE
INVESTIGATIVA

EQU

ARTICULAR
IPE S
ÇÃO
ECRETARIA DE EDUCA

LIDERANÇA

Festival de Ideias Centro Ruth Cardoso
Support in concept, planning and
production of the festival, involving
a pioneering online co-creation
portal for three major contemporary
themes: urban mobility, violence
and natural disasters.

Tom Moore
becomes a partner.

AUTONOMIA

Olook
Brand repositioning and
business strategy for the
online fashion platform.

Eduk
Brand repositioning, visual
identity and business strategy
for the online education platform.
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Volta. Gap se inspira no passado para sair da crise

Empreendedores portugueses tentam a sorte no Brasil

Pág. N5

Pág. N3

O Futuro da Imprensa Oficial
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Mandalah
Mexico
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As pessoas não precisam sair da cidade para
buscar a natureza, mas também não precisam sair
da natureza para buscar a cidade.
O Rio encanta pela sua beleza natural e única.
Destaca-se pelo paraíso explícito que transborda
pela cidade, pelas ruas, pela multidão e mistura-se
com o mar, as montanhas e a tranquilidade da
natureza.

É impossível ignorar a beleza do Rio. Ela é tão
importante quanto qualquer outra necessidade
básica. Estabelece uma relação única com as
pessoas: elas “sentem que a vida vale a pena” nas
curvas da cidade. Mesmo em meio à adversidade, a
beleza compensa, equilibra e inspira o dia a dia de
quem está lá.

Estar “do lado de dentro” é quase um desperdício
do privilégio que a natureza deu ao Rio. O espaço
urbano da cidade maravilhosa convida a todos para
desfrutar o ar livre: da laje reta que abriga o banho
de sol, à praia, aos parquinhos espalhados por toda
cidade, é natural para o carioca o divertimento e o
lazer do lado de fora.
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O sol não só representa a chegada de mais um
novo dia, mas coloca-se como “astro poderoso” da
nação carioca. Ilumina, dá vida e influencia o
cotidiano das pessoas. Simboliza o espírito do
verão e representa a combinação ideal que faz a
cidade maravilhosa: praia + corpo + paisagem +
interação + lazer. Sem o sol a cidade perde seu
brilho. É como se o cinza de um céu nublado não
combinasse com o Rio de Janeiro.

O belo é fruto de uma simetria que não tem
lógica. A estética do Rio de Janeiro não segue o
padrão da perfeição. Diferentes linguagens visuais
coexistem no espaço urbano criando uma harmonia
desproporcional. A cultura carioca é feita da
mistura de elementos e sua paisagem reitera esta
diversidade.

A mestiçagem faz parte da singularidade do povo
brasileiro e deu origem à convivência harmônica
de diferentes raças. A misturagem acontece sem
intenção e permite maior abertura para transitar
pelos diversos grupos e culturas aceitando as
diferenças.

7
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Mandalah’s first prominent
appearance in the national media,
on the Mundo S/A programme
on GloboNews channel.

http://www.estadão.com.br

Lourenço is invited to be a
judge in the committee for
the selection of mascots
for the Rio 2016 Games.

• Campo de atividade é limitado.

FORÇA NA CULTURA BRASILEIRA
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Brasileiros e cariocas gostam das “coisas bem
feitas, mas NÃO necessariamente perfeitas”.
Formalidades em demasia soam como “antipatia”,
“dureza” e “frieza”. Espaços muito silenciosos ou
“certinhos demais” não combinam com o jeito
carioca-de-ser. A informalidade ganha novos
significados dentro das práticas de convivência e
emerge como “flexibilidade”, “pessoalidade” e
como um convite para se “viver numa boa”.

No Rio de Janeiro o respeito se conquista com o
tempo. A sabedoria da rua, das jogadas, os erros e
acertos são conhecimentos valorizados e adquiridos ao longo da vida. É a tradição representada
pela supremacia da Velha Guarda.

Y
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Toda a geografia do Rio favorece a convivência
entre os diferentes mundos cariocas. A cidade
hoje vive a confluência desses mundos: o morro, a
praia e o subúrbio se integram na circulação dos
moradores e dos gringos que valorizam lugares
antes considerados inóspitos. É momento de um
novo modo de transitar pela cidade.

O Rio é conhecido por ser um dos principais
palcos brasileiros da arte. O Governo da cidade
estimula a economia criativa com uma incubadora
para apoiar novos empreendimentos culturais, em
um momento em que todos se mobilizam para
fazer da cidade um espaço ainda mais criativo e
inspirador.

A forma como as pessoas no Brasil superam seus
desafios socioeconômicos, dando um “jeito” nas
mazelas, faz dos brasileiros artistas do dia a dia. A
criatividade simples, as soluções inusitadas
tornaram-se um patrimônio cultural brasileiro. O
Carnaval é representante desta grandiosidade
que é construída pela criatividade das pequenas
ideias.

CMY
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O senso político dos cariocas representado pela
mentalidade dos funcionários públicos da
ex-capital, e a existência de problemas sociais
despertam uma constante mobilização de pessoas
e grupos em prol de diferentes causas. O ambiente
digital surge como um espaço de convergência e
troca, promovendo novas oportunidades nas áreas
do trabalho, da cultura e lazer, da educação e da
vida em comunidade.

Os cariocas tem vocação para chamar atenção,
despertar a surpresa, ser centro dos olhares. O
Rio é a cidade do “espetáculo”, grandiosa e
imponente aos corpos atraentes e volumosos.
O Carnaval e o Réveillon são expressões desta
energia e reforçam a ideia de que as celebrações
perfeitas devem ter o impacto desta exuberância.

A sagacidade brasileira vem sendo reconhecida no
mundo dos negócios por usar a criatividade à
favor lucro. Brasileiros que deixaram o país voltam
para empreender, interessados nas novas oportunidades favorecidas pelo crescimento econômico. O
morro, mesmo com suas condições adversas,
aparece como celeiro de empreendimentos
criativos e inovadores.
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Para que a administração
pública seja transparente é
preciso que seus atos
sejam não apenas
informados à sociedade,
mas também entendidos
por ela.

A IO tem a credibilidade
como um de seus mais
valiosos ativos.

Um Estado eficaz e
sustentável precisa se ver
livre do excesso de
burocracia e papéis.

• “Lei Geral de Acesso à
Informação” em tramitação
no Senado.

MAIS FÁCIL,
MAIS SIMPLES,
MAIS RÁPIDO
• Tendência de evolução e
modernização do Estado;

CONTEXTO

• Esforço rumo à
desburocratização da
gestão pública;

SAPIENS SINTÉTICOS
– A SOCIEDADE
E OS BITS

• Simplificação das regras.

• Ritmo acelerado
de mudanças;
• Ferramentas para lidar
com a informação;

HARMONIA EM
TRÊS DIMENSÕES
• Viver sem minar a capacidade de produção
e renovação de recursos naturais;
• Tripé constituído por fatores
ambientais, econômicos e sociais;
• Entendimento das relações
de interdependência.

NOVAS E VARIADAS
FORMAS DE INTERAGIR

• Fluxo multidirecional,
em rede.

• Descentralização da produção
de informação;

O foco em serviços, tais
como inteligência de
dados e pré-produção, é
um caminho promissor
para a IO.

Projetos focados na
alfabetização, letramento
e disseminação de cultura
para a sociedade podem
ajudar a transpor entraves
ao desenvolvimento.

A IO tem credenciais para
atuar na coordenação e
suporte a iniciativas que
envolvam e integrem
diferentes órgãos do
governo.

Ênfase à experiência do
usuário e aos diferentes
contextos de utilização
desses dados pode
multiplicar a utilidade do
seu banco de dados.

Modelos colaborativos
abertos podem
representar alternativas
para geração de receita
para a IO.

É preciso comunicar o
posicionamento e as linhas
de atuação da IO de forma
clara.

• Libertação de limites geográficos
e temporais;
• Participar é tão ou mais importante
do que assistir.

MY

K

Click here to
watch the video.

C

Recomendações gerais

SERVIÇOS

ACESSO, USABILIDADE E UTILIDADE

• Oferecer serviços de tecnologias de informação e comunicação
para atender demandas que existem em toda a esfera pública;

• Apropriar-se de novas tecnologias, suportes e
plataformas de comunicação;

• Atuar como agente de promoção da eficiência na gestão pública;

• Desenvolver interfaces intuitivas e amigáveis;

• Dar suporte à Secretaria de Comunicação como normatizadora
ou reguladora das políticas e protocolos de informação
do Estado;

• Disponibilizar um glossário técnico;
• Incrementar a utilidade do arquivo histórico;
• Oferecer recursos de acessibilidade para deficientes visuais;

• Incubar projetos estratégicos do governo;

• Adotar um modelo misto de distribuição de conteúdo, utilizando vias
diretas e indiretas, a partir de uma interface API;

• Facilitar buscas e aumentar transparência agregando metainformação ao banco de
dados;

• Desenvolver mecanismos de georreferenciamento de informações.
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A tecnologia pode ser uma
grande aliada no
cumprimento da missão da
IO.

Y

O corpo do carioca conversa com os outros e com
a cidade. A ginga, o rebolado, os dribles cotidianos atribuem a esses brasileiros uma expressão
peculiar. Carioca anda com ritmo. É natural o
molejo do corpo. Não existe o “duro” e o “inflexível”
na cidade. Se o indivíduo não sabe “balançar” o
corpo, ele ainda não aprendeu a falar a linguagem
do Rio.

11

O lucro não é essencial
para uma empresa pública,
mas proporciona mais
autonomia.

CM
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A IO tem a oportunidade
de suprir as novas
demandas do setor
público.

• Sociedade de hoje exige
transparência;

CMY

M

NÃO É SÓ
O QUE SE FAZ,
É AQUILO QUE SE É
• Compreensão da mensagem
e do contexto;

CY

C

• Educação ainda é um ponto de
fragilidade no país.

• Indicadores de desempenho e
qualidade iguais à iniciativa privada;

M

9
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• Países em desenvolvimento são
foco de investimentos;

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
E GESTÃO

Gestora do conhecimento e conteúdo
de interesse público e valor social.

A Cultura brasileira é marcada pelo cruzamento e
remixagem de diversos elementos que misturam
influências estrangeiras com a essência do Brasil
caipira, indígena e sertanejo. Estes ingredientes se
integram e se recompõem para criar o novo a todo
momento. A força motriz deste processo é o
caráter permeável da cultura carioca e o movimento constante que ela imprime.

IDENTIDADE E COMUNICAÇÃO
• Repensar a arquitetura da marca Imprensa
Oficial, para que possa refletir com mais clareza
aquilo que a empresa é, bem como suas diferentes
frentes de atuação;

• Rever a estrutura organizacional da IO (novas
expertises, redes, abordagens e habilidades);

• Reposicionar o “Diário Oficial” como “Portal
Oficial” para adequar-se à dinâmica da internet;
• Despertar a curiosidade sobre a IO colocando perguntas relevantes
para os cidadãos;
• Disponibilizar tutoriais em vídeo;

• Introduzir mecanismos de planejamento de longo prazo;
Na cidade “Laboratório de Emoções” todos os
sentidos se expressam. O carioca toca, brilha,
dança, faz SENTIR. A música é ponto de união,
reverbera em todos os lugares. A cidade é como
uma correnteza. É impossível não ser tomado por
sua força cultural e não se afetar por seu calor.

Cenários e
recomendações táticas

Cátia Luz

1
Fim da
obrigatoriedade
de publicação dos
demonstrativos
financeiros

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

• Considerar seriamente o encerramento das
atividades de produção gráfica;

• Aprimorar processos internos e buscar eliminar
possíveis ineficiências na organização;

• Promover estudo para determinar a relação
entre o custo financeiro e o benefício social
das outras frentes de atuação da IO;

• Firmar PPPs (Parcerias Público-Privadas) para
viabilizar projetos estratégicos de promoção da
transparência, suporte ao letramento e engajamento
da sociedade e gestão do conhecimento público;

• Desenvolver projetos junto a
universidades públicas, fomentando a
pesquisa acadêmica voltada para a interação
mediada por sistemas informacionais
digitais, a fim de inovar nas ferramentas
oferecidas para o usuário e alavancar a
utilidade do arquivo histórico da IO.

• Extinguir a versão impressa do Diário Oficial;
• Explorar alternativas de geração de receita;
• Continuar a publicar os demonstrativos
financeiros online, mesmo que
gratuitamente.

• Atualizar seu posicionamento, voltando-se para a gestão
do conhecimento.

• Campanha de incentivos para que o público interno pense em novas
formas de aproveitar o potencial contido na IO;
• Executar o inventário das emissões de carbono originadas pelas
atividades da IO, a partir do qual deve-se instituir um programa
transversal de sustentabilidade em toda a empresa.

EDUCAÇÃO E CULTURA
• Estimular e contribuir para alfabetização e o aprimoramento das
habilidades de linguagem escrita de jovens e adultos;
• “Letras e Pixels” – prêmio anual com o intuito de aplaudir os heróis
das letras num mundo em fusão entre o analógico e o digital;
• Democratizar o acesso à cultura por meio de um acervo gratuito de
obras de domínio público para download ou leitura online;

• Ser pioneira na adoção de ferramentas de busca
semântica no setor público;
• Diversificar modelos de assinatura mensal e
micro-pagamentos por acesso a conteúdo
com valor agregado;
• Reduzir gastos com ativo imobilizado e sua
manutenção.

2
Decréscimo
gradual do valor
cobrado pela
publicação dos
demonstrativos
financeiros

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

• Estabelecer um pacto com CNI, FIESP, CVM
e outras entidades representativas, que
determine uma redução gradual do valor
cobrado pela publicação dos demonstrativos;

• Extinguir a versão impressa do Diário Oficial;
• Criar um novo modelo de precificação;

• Executar um planejamento financeiro que
considere o decréscimo gradual do valor
cobrado pela publicação dos demonstrativos
financeiros.

• Aprimorar processos internos e buscar eliminar
possíveis ineficiências na organização;

• Desenvolver projetos junto a universidades
públicas, fomentando a pesquisa acadêmica
voltada para a interação mediada por
sistemas informacionais digitais, a fim de
inovar nas ferramentas oferecidas para o
usuário e alavancar a utilidade do arquivo
histórico da IO;

• Estudar o encerramento das atividades
de produção gráfica;

• Firmar PPPs para viabilizar projetos estratégicos;
• Ser pioneira na adoção de ferramentas de busca
semântica no setor público;
• Diversificar modelos de assinatura mensal e
micro-pagamentos por acesso a conteúdo
com valor agregado;

• Promover um estudo para determinar
a relação entre o custo financeiro e o
benefício social das diferentes frentes de
atuação da IO.
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FORÇA NA CULTURA BRASILEIRA
* O grau de consciência refere-se ao nível de reconhecimento dos aspectos pelo povo brasileiro.

Dezembro 2012 | Confidencial

O PROJETO

OS ASPECTOS

Este projeto é uma cocriação entre Mandalah e
Inesplorato e teve como objetivo mapear os
principais aspectos presentes da cultura carioca que
são representativos da cultura brasileira. Estes
traços foram cruzados com os Pilares do Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Rio 2016 para gerar conteúdo criativo, inspirando a
construção do Look of the Games.

Foram identificados 18 aspectos de grande força
imagética e sensorial para orientar a identidade
visual do Look of the Games. Cada um destes
refere-se a um conjunto de características
socio-históricas, econômicas e comportamentais da
cultura carioca e brasileira em sua essência.

Diversidade de caminhos,
sentidos e direções

Moda através da trama/
entrelaçamento de fios

1

3

2

4

Fluidez e feminilidade
através das formas curvas

Infinitude e circularidade

Colgate Palmolive
Study on digital life and
mobile use among low
income people in Mexico,
Argentina and Brazil.

• Explorar alternativas de geração de receita.

3
Continuidade do
contexto atual de
obrigatoriedade e
cobrança pela
publicação dos
demonstrativos

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

• Conscientizar sociedade a respeito da
importância social e econômica da
publicação dos demonstrativos financeiros;

• Aprimorar processos internos e buscar eliminar
possíveis ineficiências na organização;

• Ser pioneira no desenvolvimento e adoção de
ferramentas de busca semântica no
setor público;

• Diversificar modelos de assinatura mensal e
micro-pagamentos por acesso a conteúdo
com valor agregado;

• Desenvolver projetos junto a universidades
públicas, fomentando a pesquisa acadêmica
voltada para a interação mediada por
sistemas informacionais digitais, a fim de
inovar nas ferramentas oferecidas para o
usuário e alavancar a utilidade do arquivo
histórico da IO;

• Criar um novo modelo de precificação.

• Firmar PPPs para viabilizar projetos estratégicos;

• Explorar alternativas de geração de receita com
prestação de serviços para a esfera pública;
• Estudo para determinar a relação entre o custo
financeiro e o benefício social das diferentes
frentes de atuação da IO.

• Extinguir a versão impressa do Diário Oficial;
• Avaliar seriamente a possibilidade
de encerramento das atividades de
produção gráfica;
• Reduzir gastos com ativo imobilizado e
sua manutenção.

• Incentivar e facilitar a publicação gratuita de obras em formato digital.
GRAU DE
CONSCIÊNCIA*

Imprensa Oficial
Future vision and strategic
planning of the organisation
in light of the digitalisation
of the State Register.

• Reduzir gastos com ativo imobilizado e sua
manutenção;

• Desenvolver projetos de restauração, organização e digitalização de arquivos antigos e
de relevância histórica e social.

Visão futura

• Focar investimentos em pesquisa e
desenvolvimento nas áreas de tecnologia da
informação, desenvolvimento humano e gestão;
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O humor é “a porta de entrada” da festa, driblando
a realidade e as diferenças negativas com sua
irreverência e possibilidade de superação. É uma
economia do sentimento, que estimula a
integração, minimiza mazelas, compõe e dá nota
ao “maravilhoso” do estar e viver no contexto
carioca e brasileiro.

D
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7 year anniversary party with over 700
people at Tofiq House in São Paulo.

GURU de grandes empresas

Mandalah
Mexico

Develevarumtempoparaosvizinhos do número 284 da Rua Madalena, travessa sinuosa do bairro Vila Madalena, em São Paulo,
perceberem que ali funciona
uma empresa. Quem passa na
portapodeouvir oslatidos docachorro ou sentir cheiro de comida caseira na hora do almoço.
Mas é ali mesmo a sede da Mandalah, que se define como uma
empresa de ‘inovação consciente’. “A sede tenta mesmo manter
o jeito de casa. Porque em casa a
gente baixa a guarda. E isso faz
bem numa relação de negócios”,
diz Lourenço Bustani, fundador
da consultoria ao lado do amigo
Igor Botelho.
Foi ali, no endereço de portão
grafitado, que a revista americana Fast Company encontrou o
empresário que ela acaba de eleger como o brasileiro mais criativo no mundo dos negócios. Foi
ali, também, que empresas como
Petrobrás Distribuidora, Natura, Nike e GM, entre várias outras, foram buscar novas ideias
para aplicar em seus negócios.
Lourenço Bustani está na 48.ª
posição do novo ranking global
das 100 pessoas mais criativas
em negócios, publicado anualmente pela revista americana,
uma das mais conceituadas publicações de tecnologia e negócios do mundo. A lista, divulgada
hoje, é liderada pelo chinês Ma
Jun, diretor do Instituto de Assuntos Públicos e Ambientais,
que conseguiu mobilizar grandes empresas na China a melhorar as condições de suas fábricas.
Nomes como Rebecca Van Dyck,
chefe global de marketing do Facebook, Adam Brotman, responsável pelo departamento digital
da Starbucks, e Claire Diaz-Ortiz, diretora de inovação social
do Twitter também estão entre
os escolhidos.
Outros três brasileiros aparecem no ranking: Flávio Pripas e
Renato Steinberg, cofundadores
da startup de moda Fashion.me,
na 54.ª posição, e Carla Schmitzberger, diretora da unidade de
sandálias da Alpargatas e núme-

ro um da Havaianas, na 97.ª colocação. “Criatividade não pode
serreduzidaaumafórmula”,disse Robert Safian, editor da revista no lançamento da primeira
edição do ranking, em 2009. “É
claroquehaverácontrovérsiasobre a escolha dos 100 nomes.
Mas há uma perspectiva em nossa lista: vista em sua totalidade, é
umretratoda profundidadee variedade do que é criativo atualmente no mundo dos negócios –
uma fonte surpreendente de força nesses tempos turbulentos”,
explica o editor.
O foco da Mandalah está em
ajudarcompanhias acriarprodutos,serviçoseestratégiasquefortaleçam os negócios, mas também gerem um valor social. A lógica é conciliar a busca por lucro
com a busca por propósito. “Não
somos como a velha guarda, que
pensa que, para ser sustável, a
empresa tem de trabalhar com
ONG e plantar floresta”, explica
Bustani.“Trazemosasustentabilidade para dentro do negócio.
Não dá para ter projeto bem intencionado, mas falido.”
Na filosofia da empresa – cujo
nomeunemandala(círculomágico do poder, em sânscrito) à letrah,dehumano)–apalavraconsumidor é rechaçada, por ser reducionista. “Somos mais do que
consumimos.Asempresasprecisam compreendera vida das pessoas, a relação delas com o trabalho, com a saúde, com a família,
com a cidade”, diz Lourenço. “A
inovação para a gente só é inovação se melhora a vida do ser humano.”
O discurso da empresa, com
apenas 35 funcionários diretos e
escritórios em cinco países, conquistou clientes dos mais diversos tipos. Há pesos pesados como o banco HSBC e a PepsiCo
mas também startups como sites de compras coletivas Peixe
Urbano,eONGs,caso doInstituto Ayrton Senna.
Como a Mandalah se tornou
referência em inovação
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Lições de
inovação
‘made in’
Brasil

JF DIORIO / AE

Com métodos pouco usuais, Mandalah
quer arejar o ‘cérebro’ das empresas
Cátia Luz

A Mandalahnasceu há quase seis
anos de uma decepção de Lourenço Bustani com o mundocorporativo. Filho de mãe e pai diplomatas, ele passou a vida mudando de país. Morou nos Estados Unidos, Canadá, Holanda,
Uruguai e Brasil, onde viveu parte da adolescência. Aos 25 anos,
após estudar negócios e relações
internacionais na Universidade
de Pensilvânia e com passagem
pelo banco ABN Amro, em Amsterdã, e pela consultoria de gestão ATKearney, em Nova York,
ele decidiuque erahora devoltar
ao Brasil para conhecer de fato o
país que sempre lhe serviu de referência.
Funcionáriode umaconsultoria de gestão de marca, ele pediu
transferência de Nova York para
o Rio. “Cheguei com a visão de
que o País era tudo de bom. Mas
caí na real em menos de um
ano”, diz Bustani. Diferente dos
EUA, em que as regras do jogo
eram muito claras, no Brasil ele
não sabia se um projeto havia sido aprovado ou não até o dinheiro cair na conta.
A partir da experiência, Bustani teve a certeza de que não tinha
perfil parao mundo corporativo.
“Nãoconcordava como ambiente hierárquico, em que a capacidade das pessoas é medida pelo
cargo e pela idade”, diz Bustani,
hoje com 32 anos. Ao lado do publicitário Igor Botelho abriu então a Mandalah, com a intenção
deajudarempresas a criarinovação. “Nosso trabalho é de sensibilização. Ampliamos o foco das
empresas além de seus produtos”, diz.
Com base nessa lógica, a empresa preparou, a pedido da GM
Global, um estudo sobre o futuroda mobilidade urbana, emque
a montadora foi instigada a pensar transporte além do motor a
combustão. Para estimular uma
cultura de inovação na companhia, a consultoria apresentou
oportunidades em outros meios
de transporte, em novos materiais para carros, em energias renováveis e em parcerias com entidades públicas e privadas.
“Com esse olhar, o negócio da
GM deixa de ser o de vender carros e passa a ser o de permitir a
locomoção”, diz Renato Velloso
Nobre, professor do Centro de

Inovação e Criatividade da ESPM. “E ampliar o entendimento
doqueumaempresa vendeéinovar o modelo de negócios.”
O empenho da Mandalah para
multiplicar também os pontos
de vista sobre as questões dos
clientes está nasua própria organização.Alémdefuncionáriosdiretos com as mais diversas formações – de jornalista e cientista político a físico e tecnólogo – a
empresa mantém uma rede de
colaboradores de várias áreas
em vários lugares do mundo,
que são acionados de acordo
com as características dos projetos. “As soluções estão onde se
fundem disciplinas e pontos de
vista. Por isso o diálogo é um dos
pilares do nosso negócio.”
Parceria.
Lourenço
Bustani (no
alto) e o
sócio Igor
Botelho:
empresas
precisam ir
além dos
produtos

Na rua. Foi na base da conversa

commaisde100jovensqueaempresa fez um trabalho de cocriação com a Natura para desenvolver a linha de perfumes Amó, citadanorelatórioanualdaempresa de 2010 pelo bom desempenho. Foi também consultando
os moradores do Rio, que a butique de inovação ajudou a Nike a
traçar uma estratégia para a Copa de 2014 a partir de agora.
A Mandalah foi para as ruas da
cidade-símbolodoeventoentrevistar artistas, líderes comunitários, atletas, ONGs, empreendedores e grafiteiros. A intenção
era saber como os moradores
viam a cidade e as mudanças pelas quais ela está passando, como a pacificação de favelas e o
aquecimento econômico.
“Dapesquisa,surgiuumcariocacommaisesperança,comvontade de ocupar as ruas e de viver
em uma cidade menos dividida
entre morro e praia, zona norte e
zonasul”,explicaBustani.Arecomendação foi para que a Nike,
em vez de campanhas publicitárias grandiosas, optasse por um
plano de ação em que participasse dessa vontade de integração e
detransformaçãosocial.Patrocínio de quadras, torneios de futebol em favelas ou renovação de
pistasdeskateestãoentreaspropostas da Mandalah.
De acordo com João Chueiri,
Brand Manager da Nike no Rio,
aspropostasestãosendoanalisadas pela diretoria da Nike Brasil,
masaexperiênciajáajudouaempresa a conhecer melhor os consumidores. “O Lourenço é um

● Em alta
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vezes foi o
quanto
aumentou o
valor dos
honorários
da Mandalah desde a
criação da
agência

apaixonado pelo que faz, dono
de uma sensibilidade muito apurada e um grande parceiro estratégico”, afirma o executivo.
Luiz Fernando Meinicke, gerente de planejamento de comunicação da Petrobrás Distribuidora, trabalhou com o fundador
da Mandalah em um projeto para traçar um perfil dos motociclistas no Brasil. “O mercado de
motocicletas cresceu 16,8% em
2011, enquanto o de automóveis
evoluiu 3,45%”, explica Meinicke. “Como empresa que vende
combustíveis e óleos lubrificantes,essepúblicoédegrandeinteresse para a companhia.”
De meados do ano passado a
janeiro, a Mandalah entrevistou
motociclistas devárias partes do
País. “Mas eles não colocaram os
caras naquelas salas espelhadas
dos institutos de pesquisa. Foramabares, postose oficinasfrequentados pelos motoqueiros.
Isso aproximou mais os dados
colhidos da realidade.”
A Mandalah descobriu que há,
basicamente,quatrotiposdemotociclistas: os que usam a moto
para o trabalho; os que encontram nas duas rodas um modo
de locomoção alternativo ao

trânsito dos automóveis; os que
usam as motos por lazer, nos finaisdesemana,parapassear, viajar e sair com a namorada; e os
adeptos do motociclismo por
causa da adrenalina – geralmente donos de máquinas com mais
de mil cilindradas.
Com base nas informações levantadas, a Petrobrás Distribuidora está planejando agora uma
nova estratégia de vendas voltada aos motoqueiros que incluirá
desde novas linhas de produtos
até campanhas e comunicação
para esse público. O objetivo é
fazer as vendas de combustíveis
e lubrificantes acompanharem a
evolução desse mercado.
Inovação de berço. Apesar de
ter pesos pesados na carteira, a
Mandalah também trabalha
com ONGs e startups, como o
site de compras coletivas Peixe
Urbano e a loja virtual de móveis
de design Oppa, ambos investimentos da empresa de venture
capital Monashees. A ideia é ajudar as empresas iniciantes a já
nascerem inovadoras.
Bustani gosta de destacar os
quatro pilares da empresa – foco
no ser humano, criação de diálo-

go, visão sistêmica e busca por
lucro. E faz questão de dizer que
esse último não é menos importante do que os outros. A empresa, que tem escritórios em São
Paulo, Rio, Nova York, Berlim e
Tóquio, tem nos EUA o slogan
“Do well, do good” (algo como
se dar bem e fazer o bem).
Bustani diz que os clientes enxergam cada vez mais valor em
seu trabalho: “Os honorários aumentaram mais de 20 vezes desde que começamos. Mas ainda
não cobramos o que nosso trabalho vale.” Se a Mandalah vai conseguir ganhar mais ou conquistar espaço maior nas empresas,
só o tempo tem a resposta. Mas
uma lição ela já deixou, diz Luiz
Carlos Moraes Rego, professor
de inovação da FGV. “Um dos erros dos empresários é buscar soluções inovadoras com base na
máxima de que ‘é preciso conhecer o passado para entender o
presente e planejar o futuro’”,
dizo professor. “Isso não funciona mais, porque o futuro está cada vez mais diferente do passado.Inovarédescobrir no presente aspirações ainda não realizadas.” / COLABORARAM LÍLIAN CUNHA
E NAIANA OSCAR

ROBERTO
MARTINI

A Mandalah é uma
consultoria singular.
Seu propósito: acelerar a mudança onde
ela é mais necessária.
Ferramenta: inovação
consciente. Lourenço
Bustami, seu CEO, diz
atuar na intersecção
do lucro com o propósito. Vende a ideia de
fazer o bem para se
dar bem, sem culpa.
Ele fundou a Mandalah
em 2006, aos 26 anos.
Idealista, sim, mas
pragmático. “Se você
não é um high performer, não adianta querer mudar o mundo”,
diz. Formado em
relações internacionais, ciência política
e administração de
empresas, Lourenço
é autor de frases
como “Seu coração é
capaz de produzir a
energia mais renovável que há: o amor”.
Viajandão? Seus
clientes não acham
– e entre eles há gigantes como Nike,
GM, HSBC, Natura,
Petrobras e Bayer,
atendidos nos escritórios da Mandalah

Eis mais um caso de
precocidade bem
aproveitada. Este gaúcho de Pelotas abriu
sua primeira empresa
aos 16 anos e não parou de empreender.
Sua maior criação foi
a de uma agência de
marketing digital chamada CUBOCC, uma
das mais inovadoras
da última década. Em
2010, Martini vendeu
o controle da CUBOCC
para o grupo internacional Interpublic, mas
ficou à frente do negócio e passou a comprar empresas com
apetite. Hoje a holding
Flag, presidida por ele,
reúne 14 companhias e
tem 400 funcionários.
Esses números devem
crescer, porque cada
vez que uma unidade
de negócio atinge
certo tamanho, ela é
separada da empresa
a que pertencia e vira
uma companhia nova.
É uma forma de estimular o empreendedorismo e de manter o
espírito de startup.
Para que nunca
falte uma dose de
propósito, a Flag
adquiriu uma participação na Mandalah (a
consultoria de “inovação consciente” de
Lourenço Bustami,
ao lado) em julho
passado. Embora
trabalhe com
marketing desde
1995, Martini
transcendeu esse
universo e hoje é
especialista em

Costume, camisa e
gravata Hugo Boss

UBS
Communications strategy
for the Private Banking
group in Brazil, adapting,
optimizing, digitalizing and
humanising their institutional
and commercial materials
to the local market.

TV Azteca
Study into the meaning of
love for Mexican women
and their stories about love,
to inspire the creation of
new fictional content.

SUBA
Naming and visual identity
for the talent and celebrity
management agency, including
development of its methodology
and business strategy.
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inovação – e no papel
da tecnologia no que
acredita ser o futuro da
comunicação. Exagero?
Em 2012, ele abriu uma
agência em Nova York,
que une o trabalho
de pessoas e robôs.
Para ele, a comunicação se tornará
uma “ciência exata
produzida por engenheiros”. Não espanta que andem lhe
chamando de ciborgue.

Moletom
e camiseta
Acervo
pessoal
ABRIL 2014 II

Latin American Platform
on Drug Policy (PLPD)
Organisational strategy and
operational model for the Latin
American Platform on Drug Policy
(PLPD), with the objective of
providing people with knowledge
and space for debate on drug
policies and related issues.
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Launch of the book
“Empreendedorismo Criativo”
(“Creative Entrepreneurship”), by
Mariana Castro, with a profile on
the work of Mandalah and other
companies including
FLAG, MESA, Inesplorato,
Perestroika, Catarse and Webcitizen.

Bayer
Positioning of women’s
health brands.

400 sandálias
novas por ano

Sem querer,
uma rede social

Como é que se faz inovação
numa sandália de borracha?
Foi tentando encontrar uma
resposta para essa pergunta
que a equipe da Fast Company chegou à executiva Carla Schmitzberger, responsável pela marca Havaianas.
Hoje, a empresa lança por
ano 400 novos modelos da
sandália que entre 1962 e
1993 existia em apenas cinco
cores diferentes. Um dos segredos está numa equipe de
90 profissionais que se dedica exclusivamente a pensar
em estampas e formatos novos para a mesma Havaianas.
Uma das provas de que o produto que Carla ajuda a vender
é mais do que um mero calçado de borracha está na sapateira dela, com mais de 30
pares diferentes da sandália.

Flávio Pripas e Renato Steinberg ainda trabalhavam no
departamento de tecnologia
do Credit Suisse, em 2008,
quando criaram, despretensiosamente, o negócio que os
colocou este ano na lista dos
mais criativos da Fast Company. Para satisfazer suas
mulheres – que queriam na
verdade abrir uma loja de roupas – mas sem gastar nada,
eles desenvolveram um site
em que é possível criar e
compartilhar ‘looks’, o Fashion.me. A brincadeira virou
negócio: já tem três milhões
de itens cadastrados, recebeu investimento da Intel
Capital e os sócios acabaram
de lançar o site nos EUA. “A
rede está mudando a forma
de as pessoas se relacionarem com a moda”, diz Pripas.

Anheuser-Busch InBev
Global rollout of the
Brands for Good (BFG)
methodology, empowering all
of the company’s beer brands
to develop and complete
activations based on a purpose.
Workshops completed with core
teams in Argentina, Mexico, US,
Canada, China and Belgium.

Chautauqua Institution (US), an educational
centre in New York state, on the social,
political and economic moment in Brazil;

Eureca
Strategic repositioning and
new business opportunities for
student hub promoting innovation
and entrepreneurship.

Click here to
watch the video.

Doha Goals Conference (Qatar), on Mandalah’s
project with former NBA basketball player Kobe Bryant,
accompanied by Mandalah partner Victor Cremasco;

Mandalah
NY

Click here to
watch the video.

Google, Volkswagen,
3M e Allianz
“Garage Founders” ideas
competition to promote
entrepreneurialism in Germanspeaking countries.

Mandalah
Mexico

PPG/Comex
In-depth user study for
the coatings category in
Mexico, with the objective
of developing humancentred innovations.

Launch of the Shared Value
Framework to guide Mandalah’s
systemic and dialogue-based
approach in projects.

Mandalah

Guia Cultural

Junho 2016

POR QUE FAZEMOS
O
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Versão 2.0

Mandalah
Berlin

8

PRO–

Mandalah launches its
Culture Guide, publicly
sharing its vision of the
world and company culture.

2016

“Starling Murmuration”
2010, A Northern Light
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Mandala, em sânscrito, significa “círculo mágico do poder”. É um símbolo
espiritual, com origens budistas e hinduístas, mais comumente usado em
rituais de meditação. É uma referência metafórica ao Universo.
A PERSPECTIVA JUNGUIANA SOBRE MANDALAS EXPLICA
QUE TODOS, E CADA UM DE NÓS, TEMOS A NOSSA
PRÓPRIA MANDALA INTERNA, ONDE RESIDEM NOSSAS
ENCONTRAR NOSSA ESSÊNCIA INDIVIDUAL.

N AV E G A N D O

Logos anteriores da Mandalah

Infelizmente, as pressões da

“Bhavachakra Mandala”

vida moderna nos distanciam

A roda da vida

versões de 2006 e 2011

de nossas mandalas, a ponto
de muitas vezes nos vermos

estão a serviço de quem queremos ser.

URGENTE DE RECONEXÃO DAS

para que os produtos e serviços

mais saudáveis, informadas, seguras,

mercado ano após ano. O que as pessoas realmente

empoderadas e conectadas.

precisam nunca é a base para a inovação. Talvez

Nossos fundamentos esotéricos são

por isso, a relação entre marcas e pessoas tenha

meramente inspiradores, nunca dogmáticos.

O hospital é um organismo
vivo. Cada um precisa exercer
seu papel, mas sobretudo ter
iniciativa, se enxergar no outro
e trabalhar em conjunto.

A series of three films on the
Global Goals, created by renowned
comedy group Porta dos Fundos,
co-produced by Losbragas.

RAD
IO

FAITH

US
YUN

CRIOLO

Grassroots faith networks and
spiritual leaders unite around
the Global Goals, with Brazilian
guru, Sri Prem Baba,
dedicating 17 Flowers of the
Day to the 17 Goals and
organising prayers in Alto
Paraíso (State of Goiás).

Outreach to social
innovation communities
and university students
throughout Brazil.

LENINE

Mandalah is invited to participate
in a group of opinion leaders at the
Paris Climate Conference (COP 21),
in the company of Brazilian politician
and environmentalist, Marina Silva.

Project Everyone
Coordination throughout the year of a
series of disruptive communications
initiatives for the UN’s Global Goals
for sustainable development, resulting
in a week of activities at the launch
of the goals in September, with over
68 million Brazilians having contact
with content promoting the goals.

Launch of Project
Everyone in Brazil in
Copacabana, Rio de
Janeiro, in which a
15 year-old pianist
performed John
Lennon’s “Imagine”
for 2 million people.

Mandalah Berlin
becomes a B Corp.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Revision of the hospital’s strategic
positioning and creation of
communications strategies for
the new positioning amongst
doctors, staff and partners.

Itaú Customer Experience
Creation of methodology to
continuously improve the
experience of customers in all of
their interactions with the bank.

Launch of Mandalah’s
new website.
Neve (Kimberly-Clark)
Creation and implementation of the
brand’s Social Mission in the area
of pubic sanitation, challenging a
team of eight Brazilian students
to prototype a low-cost toilet and
work in partnership to change the
situation in Milagres do Maranhão, a
municipality in the Northeast of Brazil
where 67% of the local inhabitants
do not have access to a toilet.

essa mudança e nos preparar para o que o futuro reserva,
com o objetivo de enfrentar as incertezas com fluidez
e serenidade. E com amor em nossos corações.

SEMPRE.
Linhas da madeira

“The Position of the
Constellations (plate 3)”
W. Peck Edinburgh

Esboço de intersecção para
a marca atual, 2013, Flag

“From Me To You”

Ohm Mandala

2009, Marc Dennert
Concha Nautilus
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C&A
Strategic repositioning for
2025, redefining the role of both
C&A and fashion in people’s
lives and directing a series
of operational developments
based on the new brand vision.

Samsung
Lead user innovation with the
R&D team, in order to build
understanding on how Brazilians
relate to emerging technologies.

Kimberly-Clark Kotex
Development of potential
territories for the brand’s Social
Mission, focused on women’s
empowerment in Latin America.
Following a referral from Philip Kotler,
Lourenço gives a talk at the HSM Business
Summit, in São Paulo, discussing
conscious innovation, biomimicry, the
future of technology, the physiological
predisposition towards change and
inviting more than 500 executives to
participate in a group meditation.

Sonae Sierra Brasil
Strategic repositioning of the
Manauara (Manaus), Metrópole
(São Bernardo do Campo)
and Passeio das Águas
(Goiânia) shopping centres.

Unilever
Study on female empowerment and
leadership of a selection process
for start-ups to develop a new app
aimed at empowering women.

2016
Lourenço presents
at the launch event
of Trip Transformers
2015, highlighting
the launch of the
UN’s Global Goals
and communicating
the initiatives of
Project Everyone in
Brazil over the year.

Danone Águas Argentina
Diagnostic on
company culture and
design of methodologies
and innovation
processes to support
breakthrough innovation.

Anheuser-Busch InBev Onboarding
Onboarding program for staff
involved in the transition
of the sales and marketing
teams from St. Louis to the
new headquarters in NY.

Mandalah
NY

Google, Volkswagen e e.on
Second edition of the ideas
contest, this time called
“Live Founders”, to foster the
entrepreneurial spirit in Germanspeaking countries.
Launch of Alexandre Teixeira’s
book “De Dentro para Fora”
(“From Inside to Outside”),
presenting Mandalah as part of
a generation of non-traditional
companies searching to bring
purpose into business.

MARS Petcare
Design of the
customer journey and
packaging innovations
for the brand Sheba.

10 year anniversary celebration, over an
intense 24 hour period that included a morning
party, a series of dialogues and presentations, a
cocktail event and a late night party.
Lourenço celebrates his
birthday with a morning party
event, which unexpectedly
receives coverage on prime time
television. A few months later,
this leads him to create HED
(Human Experience Design),
a new arm within Mandalah
that aims to leverage human
nature through the design of
experiences, inviting people to
leave their comfort zones and
reconnect with their essence
and those around them.

Anna Papadopoulos
becomes a partner in
Mandalah’s Berlin office.

Polifonia
Strategic repositioning
and business model
design for a school of
creative protagonism.

Invok
Strategic repositioning,
naming and visual identity for
a mindfulness consultancy.

Mandalah Berlin becomes a holocracy,
an organisational governance system
in which authority and decisionmaking are distributed amongst selfmanaged and interdependent teams.

Mandalah
Berlim
Mandalah
Berlin

Generali
Design and facilitation of working
sessions for 200 executives
in Vienna, in order to engage
a community of leaders and
promote global collaboration.

Click here to
watch the video.

Pepsico
Co-creation of new
products, based on
an understanding of
the relevance of the
juice category for the
Mexican public.

Mandalah
Mexico
Mandalah
Berlin

Fourth global partner
retreat, in Long Island, NY.

Jasmine
Brand repositioning inspired
by biomimicry, including
directives across all
communications channels.

Memphis
Innovation audit and
repositioning of the
Biocrema brand.

Click here to
watch the video.

Click here to
watch the video.

Sementes de Amor (ECOS)
Conception and strategic
positioning of a
collective focused on the
generation and amplification
of social impact.

First edition of WAKE, a morning
party created and produced
by HED, in Rio de Janeiro
and then in São Paulo.

MARS Petcare
Development of customer
experience innovations in
the wet pet food category.

Bayer Korea
Three-day educational
retreat with over 250 staff
to develop a more creative
and open culture.

Rio de
Janeiro

São
Paulo

Mood is Food
Brand positioning and
business strategy for
natural foods start-up.

WAKE morning parties gain momentum,
including editions in Brazil and Mexico.

Pão-to-Go
Brand repositioning, visual
identity and business strategy
for a drive-through bakery.

Rio de
Janeiro

constante mudança, o tempo todo. Precisamos abraçar

sido cada vez mais frágil e sem sentido.

Confidencial & Proprietário, Mandalah 2016

17 articles written across Vice media
channels (Noise, Thump, Motherboard,
Creator’s Project), focused on Goal 10
– Reduced Inequalities.

é preciso levar em conta o fato de que tudo está em

consumidos por elas adicionem um
valor real em suas vidas, tornando-as
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Ao projetarmos nosso próprio futuro como empresa,

NECESSIDADES DAS PESSOAS,

Íris humana

que tantos produtos dispensáveis são introduzidos no

Protagonismo Colaborativo
Tradição Inovadora

DOS VELHOS PROBLEMAS QUE ASSOLAM A HUMANIDADE.

ORGANIZAÇÕES COM AS VERDADEIRAS

O SIGNIFICADO DE

MANDALA

Acreditamos que é porque as organizações têm sido
incapazes de se sintonizar com as mandalas de seus clientes

Third global partner
retreat in Berlin.

O

Mandalah
Berlin

São
Paulo

Mexico
City

É A CHAVE PARA ENCONTRAR SOLUÇÕES PARA MUITOS

CONVERSA COM A NECESSIDADE

acreditamos. No fundo, sabemos que há várias incoerências
que sustentamos em nosso dia a dia e que não

ATRAVÉS DO CAOS E DA COMPLEXIDADE

O NOME DA NOSSA EMPRESA

fazendo coisas em que não

Legislative Assembly Auditorium,
Brasilia, on Mandalah’s new
area focused on public policy.

Event in Rio de Janeiro, in partnership
with Kallas and Fat Radish, on the
opening day of the World Cup.

PÓSITO

ONDE ELA É MAIS NECESSÁRIA.

Mandalah
Mexico
Guia Cultural

Mandalah
Berlin

ACELERAR A MUDANÇA

GUIA
CULTURAL

Mandalah

Anheuser-Busch InBev Leffe
Creation of purpose,
positioning and activations
for the Leffe brand, in Belgium,
Holland and France.

World Economic Forum (Davos), on the cultural
ties between Latin America and Europe and the
opportunity for a closer and more collaborative future;

Ã

Preservação da cultura e
dos marcos históricos de um
hospital centenário, mas
que sabe se reinventar
para evoluir continuamente.

Mandalah
Mexico

Lourenço Talks

S

SUA FOTO

Click here to
watch the video.

Click here to
watch the video.

Mandalah Berlin
launches the first
“Innovators Salon”.

S

(minha ambição no dia a dia)

GILBERTO GIL

A 7-day pop-up radio
station, with mixtapes
curated by artists from
around the world,
including Gilberto Gil,
Criolo and Lenine.

Danone
Diagnostic on existing innovation
processes in the organisation
and strategic recommendations
for improving breakthrough
innovation in Brazil.

Boehringer
Field research with
pharmaceutical clinics creating
an overview of emerging
models in health services.

I

Verdade
A confiança é nosso meio
e a credibilidade nosso fim.
Somos íntegros com
nós mesmos e com
o mundo à nossa volta.

Public relations team,
led by Fernanda
Thompson, dedicated to
making Project
Everyone and all its
initiatives achieve the
widest possible reach in
the Brazilian media.

Mandalah office opens
in San Francisco.

Launch of
“Mandalah Woman”,
a study at Mandalah
Mexico about
Millennial women.

Victor Cremasco
becomes a partner.

Empresa
Flag
Faturamento
R$ 200 milhões
Funcionários
400

II ABRIL 2014

M

MODA

2015

Lourenço is named of
the 10 most inspiring
CEOs in Brazil, by
GQ magazine.

em São Paulo, Rio de
Janeiro, Nova York,
Tóquio, Berlim e Cidade
do México. Em 2012,
Lourenço apareceu no
48ª lugar da lista das
100 pessoas mais criativas nos negócios da
revista Fast Company.
Aos 33 anos, ele parece agora querer resgatar seu lado cientista
político. Em fevereiro,
ele lançou a Mandalah
PP (Políticas Públicas).
“A ideia é trabalhar
com políticos e governos eleitos, em campanha ou aspirantes a
políticos, oferecendo
consultoria e conteúdo
para programas políticos”, explicou. “Assim
como abraçamos em
2006 o setor privado
como caminho para
compartilhar valor
e melhorar a vida
das pessoas, agora
queremos contribuir
para a política brasileira, tornando-a
mais sensível, global e inovadora.”

VERDADES MAIS ESSENCIAIS. É ONDE PODEMOS

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Seu Angelo, our neighbour who for
years guaranteed our good humour
with affectionate greetings every
morning, passed away.
Rest well, dear friend.

Our project with Nike for the
World Cup is showcased on
Bloomberg TV.

Riosul
Strategic repositioning of Rio
de Janeiro’s first shopping
center based on research
into the future of retail.

NOSSA EQUIPE
SE JOGOU NUM
ACAMPAMENTO
DE REFUGIADOS
AFRICANOS
NA ITÁLIA

(ESCREVA A SUA META PESSOAL E COMPARTILHE COM #UTOPIATRIP
– SONHO QUE SE SONHA JUNTO É REALIDADE)

RADIO

Click here to
watch the video.

Mandalah
NY

GABRIEL RINALDI

Ele vendeu ideias para Nike, Natura,
GM... E foi escolhido pela revista
americana ‘Fast Company’ como o
brasileiro mais criativo dos negócios

• Otimismo em relação à economia;

• Legislatura que rege a
administração pública gera
engessamento;

C

8
FORÇA NA CULTURA CARIOCA

B

A BOLA DA VEZ – BRASIL,
PRESENTE E FUTURO

AMARRAS
JURÍDICAS

Principais achados
do estudo

Por ALEXANDRE TEIXEIRA* Fotos MARCUS HAUSSER

LOURENÇO
BUSTAMI

Empresa
Mandalah
Faturamento
Não disponível
Funcionários
45

Click here to
watch the video.

Bustani, da Mandalah. Entre os trabalhos da consultoria, estão o posicionamento da marca Nike para a Copa de 2014 e um estudo sobre mobilidade para a montadora General Motors

Transformando a sociedade pela informação

O QUE O PRESIDENTE
DA AMBEV, UM
FUNDADOR DE UMA
ONG E O LÍDER DE
UMA EMPRESA ONDE
NÃO HÁ CARGOS TÊM
EM COMUM? ELES
ENTREGAM
RESULTADOS NOTÁVEIS
EM QUALQUER
CENÁRIO, ENCARNAM
CULTURAS DE MUITA
PERSONALIDADE – E,
PRINCIPALMENTE,
ENXERGAM AS PESSOAS
COMO OS ATIVOS
MAIS VALIOSOS DAS
ORGANIZAÇÕES
*Alexandre Teixeira é autor de Felicidade S.A., um livro sobre
felicidade no trabalho que deu origem a uma websérie e uma plataforma digital prestes a estrear

Click here to
watch the video.

CONCEITO GRÁFICO

19:50

D O B R ASI L

Lourenço gives an interview on
Bloomberg TV in New York about
the growing crisis in Brazil.

Mandalah on the cover of the business
section of Estadão newspaper.

O ESTADO DE S. PAULO

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2012

Terra à vista

Click here to
watch the video.

NEGÓCIOS

MAIS
INSPIRADORES

Mandalah Brazil team retreat
at Inhotim, an art park in
the state of Minas Gerais.

First global retreat of Mandalah
partners, in Juquehy,
North coast of São Paulo.

Kick-off cocktail event for
Project Everyone, in Rio de
Janeiro, mobilising ambassadors
and opinion leaders to spread
the UN’s new Global Goals for
sustainable development.

Kobe Bryant (Former Los Angeles
Lakers basketball player and
5-time NBA champion)
In partnership with MESA and
FLAG, rapid prototyping with
12 experts in California to
create a platform that combats
child inactivity in Brazil.

2014

Second global partner retreat,
in Tlayacapan, Mexico.

6

IO_infografico_final2.pdf

Click here to
watch the video.

OS

Igor Botelho, co-founder,
leaves the company.

Oppa
Future visioning workshop
of online furniture business
with a focus on positioning,
target market, team profile and
communications activations.

BIMBO
Report on global trends to
understand their impact in key
markets and workshops with
teams in Mexico, US and Brazil.

Mandalah
Mexico

Opening of Mandalah office in
Fortaleza in the Northeastern
state of Ceará (Brazil).

Launch of Mandalah’s current
visual identity, through a creative
process led by FLAG. The sound waves
of a sacred mantra are situated
within a circle that represents the
intersection of profit with purpose.
The colour turquoise symbolises
the connection between the heart
and the spoken word.

AdeS (Unilever)
Co-creation of
the Social Mission for the
AdeS soymilk brand.

REPORTAGEM

QUEM SÃO, COMO
PENSAM E O
QUE VESTEM OS
NOVOS MÉDICOS
BRASILEIROS
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YUNUS SOCIAL BUSINESS

Click here to
watch the video.

Nike (Better World)
Repositioning of Nike’s
global sustainability initiative
(Better World) based on
customer insights from China,
Japan, UK, US and Brazil
on the relationship between
sustainability and innovation.

REPRODUÇÃO

Ela?

H
ON

Pepsico
Study
on mood states that
Quem
É
remove and restore balance
amongst Latin American
women, in order to inspire the
creation of new products in the
Foods category.

Creation of RedeH, a virtual
community that brought
together over 500 influentials
connected with Mandalah’s
work for regular meetings on
diverse contemporary themes.

do

Mandalah’s first logo.

GM Reinventando Caminhos
(“Reinventing Paths”)
Repositioning of the
Chevrolet brand.

FORÇA NA CULTURA CARIOCA

Our first and last media
investment, at Gate 7 of Brasília
International Airport, to generate
brand awareness amongst
people travelling between
Brasília and São Paulo.

Mandalah is featured in
Brazilian airline GOL magazine.

Rio 2016 Olympic Cultural Plan
Study on Brazilian culture across
diverse areas of artistic expression,
in order to direct the Olympic
Cultural Plan of the Games.

Mandalah
NY

Mandalah is invited
by the British
Consulate to welcome
Prince Harry in his
visit to Brazil.

Kallas
Strategic repositioning of the
construction company, including
the development of creative
living spaces around Jardim
Edite, a low-income housing
complex in São Paulo.

NEGÓCIOS

Festival
de Ideias

Natura Aromas da Vida
(Aromas of Life)
Experiential learning journeys
in Japan, Brazil and Mexico,
customer interactions and
global benchmarking to define
conceptual territories to guide
Natura’s perfume innovations
over the next years.

Brahma 0,0% (Ambev)
Brand repositioning for the
non-alcoholic beer, shifting
away from a paradigm of
restriction and creating
aspirational contexts for people’s
relationship with the brand.

2013

Sergio Andrighetti becomes a partner.

First newspaper clipping
about Mandalah in
O Estado de S. Paulo.

Launch of Mandalah PP, an area
focused on bringing conscious
innovation to the public
sector, supporting institutions,
bodies, governments and
individuals to connect with the
population’s needs and emergent
movements in the world.

Russell Brand (British comedian,
author and activist)
Rapid prototyping with 20
experts in New York in order to
build a platform for participatory
activism that leverages his
YouTube channel “The Trews”.

Click here to
watch the video.

Florian Peter departs
from his position leading
Mandalah NY, returning
to Germany and opening
Mandalah Berlin; Lourenço
takes over the North
American operation.

TRANSfORMADORES

Rua Madalena 284 . Vila Madalena
São Paulo, SP . Brasil . 05434-010
T + 55 11 3097 9836
www.mandalah.com

Mandalah is invited to speak
at the Brazil Foundation’s
Gala Dinner, at the Natural
History Museum in New York.

SEBRAE MG
Mapping opportunity spaces for
technology startups in the urban
mobility services market, including
events, workshops and mentoring of
local entrepreneurs in Belo Horizonte.

especial

Lbustani@mandalah.com
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ESPM Academic Master Plan 2030
Based on a study on the future
of education, design of the
college’s Academic Master Plan
which will influence the student
experience up until 2030.
Click here to
watch the video.

Anheuser-Busch InBev Brands for Good
Design of purpose and activation
plan for brands Brahma, Skol and
Antarctica. The project included the
development of the Brands for Good
(BFG) methodology, utilised to design
the purpose of any brand and create a
concrete platform for generating impact.

Verizon
Study on the future of
video in order to direct
investments in new products
and services in the USA.

Click here to
watch the video.

Lourenço, founding partner
of Mandalah, is named by the
American magazine Fast Company
as one of the 100 most creative
people in business (#48).

BLUE PALETTE

201206 Cartão Mandalah.indd 1

Havaianas Be.Hav
Creation of a global inspiration
platform to stimulate the cocreation of new products, line
extensions and innovations.

2008

Atividades Conduzidas – Coletivo de artistas

INTRODUÇÃO

Atividades Conduzidas – Coletivo de artistas

27/04/2010 22:06:42

Havaianas Soul Collection
Direction for strategy,
ORIGINALIDADE E OUSADIApositioning, communications
and products in the
ACHADOS
casual shoes category.
• Há uma grande pulverização de marcas,
• O atributo conforto não é considerado um
modelos, cores e estampas na categoria de
calçados casuais que já estão no mercado,
então, é necessário criar um estilo inovador
no design dos novos produtos;

Terra
Mapping of new
business opportunities.

Click here to
watch the video.

Nike Infusion
Vision of the brand for the
World Cup in 2014 and the Rio
Olympic and Paralympic Games
in 2016, with a focus on a bottomup strategy that built empathy
with residents from Rio de Janeiro,
using sport as a catalyst for social
transformation and urban integration.

WE
T

Havaianas_impresso_2800x1575.indd 25

Study on the future of urban
mobility in developing world
megacities, considering the impact
on the automotive industry and
innovation opportunities.

27/04/2010 22:06:42

25

BR (Petrobras)
Product and service
innovation based on the
real needs of the
motorcycle segment.

GM Sustainable Urban Mobility (SUM) 2030
Brand variations

WWW.TRIP.COM.BR

Havaianas – Capítulo 1

A crowdsourced video of artists
and citizens from around the
world reading the 17 Global Goals,
featuring Criolo, Lenine, Gilberto
Gil, Wagner Moura, Alice Braga,
Rodrigo Santoro, Thiaguinho,
Luciano Huck and Marina Silva.

Lessons to promote the Global Goals in
schools, including an animation video by
acclaimed educator Sir Ken Robinson and
Aardman animation studios, and an
introduction video with Neymar and Dani Alves.
With distribution support from the Federal
Ministry of Education (Portal do Professor, TV
Escola), São Paulo Municipal Government,
Encyclopedia Britannica, a number of leading
educational NGOs including Instituto Alana,
Centro Ruth Cardoso, Instituto Crescer and
Todos pela Educação, and a short presentation
of the World's Largest Lesson on Rede Globo
TV programme “Esquenta!” with Regina Casé.
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Nike Squad
Launch of the Squad network,
a group of young footballers in
São Paulo and Rio de Janeiro,
who supported the development
and testing of new products
and communications.

Havaianas_impresso_2800x1575.indd 25

Collaborative wall
exhibition at the TEDx
event at the University
of São Paulo,
sponsored by Mandalah.

O SUÍÇOBAIANO QUE
CRIOU UMA
AGRICULTURA
EFICIENTE
E LIVRE
DE VENENOS

A ONU ELABOROU
17 METAS
PARA SALVAR O PLANETA
E SEUS HABITANTES.

E VOCÊ?
QUAL É SUA UTOPIA
PARTICULAR?

WWW.TRIP.COM.BR

O desenvolvimento de produtos relacionados com design, sociedade e natureza
tem sido a tônica de seu trabalho. Por estas atividades, foi vencedora em Londres do
Prêmio International Young Design Entrepreneur of the Year 2006 promovido pelo British
Council e também do Prêmio Top Mercado. Participou das exposições Design Possível,
em Milão, Itália 2006, Bienal Brasileira de Design em São Paulo, New World e 100%
Design em Londres, Reino Unido em 2007. Vem realizando palestras em conferências
sobre o tema, dentro e fora do Brasil, abrindo novas oportunidades para se pensar as
possibilidades de atuação dentro do design.

O desenvolvimento de produtos relacionados com design, sociedade e natureza
tem sido a tônica de seu trabalho. Por estas atividades, foi vencedora em Londres do
Prêmio International Young Design Entrepreneur of the Year 2006 promovido pelo British
Council e também do Prêmio Top Mercado. Participou das exposições Design Possível,
em Milão, Itália 2006, Bienal Brasileira de Design em São Paulo, New World e 100%
Design em Londres, Reino Unido em 2007. Vem realizando palestras em conferências
sobre o tema, dentro e fora do Brasil, abrindo novas oportunidades para se pensar as
possibilidades de atuação dentro do design.

ONDAS
ARTIFICIAIS
(BOAS) JÁ SÃO
REALIDADE.
SURF TODO
DIA OU O FIM
DA MAGIA
DO ESPORTE?

PE LAUNCH

TRIP GIRL

CAMILA
STORCHI

28 ANOS, UMA
GAÚCHA SOLTA
NO NORTH SHORE
HAVAIANO

Acolhimento
É na relação humana do
toque e do olhar que se dá
a mais profunda medicina.

Ser preciso e humano
para garantir a melhor
experiência e resultado
em saúde para o paciente.

PR

Paula Dib é Designer e Consultora, sócio-fundadora da Trans.forma Design, formada
pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Atua como consultora em design
socioambiental e projetos diferenciados, desenvolvendo trabalhos junto a empresas e
núcleos produtivos em todo território brasileiro e no exterior desde 2007.

CEL
EBR
ITIE
S

O PAULISTANO QUE
TROCOU A VIDA
DE CLASSE MÉDIA
PELO BUDISMO,
NUMA ENTREVISTA
SEM CERIMÔNIA:
"SE TROCAR
DE SEXO TE
AJUDAR A TER
MAIS AMOR E
MENOS RAIVA,
ESTÁ ÓTIMO"

QUAIS SÃO AS
SAÍDAS PARA UM MUNDO
EM COLAPSO?

O

O cuidado pleno à saúde
acontece na harmonia
entre o conhecimento
e o acolhimento.

PÁGINAS NEGRAS

LAMA MICHEL

ESPECIAL

UTOPIA
17 METAS
APONTADAS
PELA ONU
PARA SALVAR
VOCÊ E MAIS
7 BILHÕES
DE PESSOAS,
COMEÇANDO
PELOS
5 CABEÇAS
DO PORTA
DOS FUNDOS

Ã

VIDEO

COLETIVO DE ARTISTAS

TRIP

S

VICE

WE THE
PEOPLE

www.trip.com.br

Click here to
watch the video.

PAULA DIB

Paula Dib é Designer e Consultora, sócio-fundadora da Trans.forma Design, formada
pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Atua como consultora em design
socioambiental e projetos diferenciados, desenvolvendo trabalhos junto a empresas e
núcleos produtivos em todo território brasileiro e no exterior desde 2007.

ADVERTISI
NG

I

(como enxergo o mundo e a saúde)

September editions of Trip and TPM
magazines dedicated to the Global
Goals, together with a Project
Everyone launch event with Trip
Transformadores at the São Paulo
Museum of Art.
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DIZZY
GOALS

A N o 2 6 N o v E m b r o 2 0 1 2 N º 2 1 6 / / coNtém soroNgo

Launch event at Philip
Kotler Auditorium at Brazilian
college ESPM.

COLETIVO DE ARTISTAS

Havaianas – Capítulo 1

MTV
Research on youth
in Brazil, Argentina
and Mexico, to guide
channel programming.

The first days of

PAULA DIB

Click here to
watch the video.

Maxhaus
Value proposition and
communication strategy for
real estate company, bringing
the loft concept to Brazil.

Announcement of the
company’s launch in
Meio & Mensagem,
DCI and PropMark.

015
N2
TIO
AC

Viral videos created by football teams
and players from around the world,
featuring Brazilian teams Palmeiras,
Internacional and Vitória, as well as
comedy group Porta dos Fundos.

Comer, Verbo Transitivo
(“To Eat, Transitive Verb”)
Detailed study about
on-the-go eating habits
in urban centres, with a
short documentary film.

V

SEEDING

FF
KICK-O

MAGAZINE
DIGITAL

4 year anniversary party.

Move to our first (and,
until today, only) home,
in Vila Madalena,
in São Paulo.

2006

EVENTS

AFRO
REGGAE

Click here to
watch the video.

AFRICA
Estúdio Colletivo

INE
GAZ
MA
INT
PR

Mandalah 10 Year
Anniversary Timeline

working in the small office of a video
production company on Avenida 9 de Julho,
São Paulo. In the photo, Felipe Serrão,
Lourenço Bustani, Amit Eisler and Igor
Botelho (standing), together with Diego
Veiga from INEX, responsible for supporting
the company’s early strategic planning.

OCT 2014

Mandalah
Berlin
Click here to
watch the video.

PPG/Comex
New model of Customer
Experience (CX)
and recommendations for
service improvements.

Mandalah
Mexico

