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A briga da mudança: Parmênides versus Heráclito 

http://nepo.com.br/2013/12/02/a-briga-da-mudanca/ 

Estava ouvindo este vídeo, que é só um trecho de uma palestra maior. 

E dois conceitos/relações entre eles me chamaram a atenção. 

A primeira delas a briga dentre duas visões de mundo, que aparecem em dois filósofos 

da Grécia Antiga: Parmênídes e Heráclito. 

 Parmênides representa bem um perfil comum diante de mudança. Ele diz: nada 

muda, apesar de tudo. São os que podemos dizer que são os resistentes às 

mudanças. 

 E, por outro lado, Heráclito é aquele que diz justo o contrário, que tudo muda, 

mais conhecido pela imagem que ninguém entra no mesmo rio nunca, pois o rio 

nunca é o mesmo e a pessoa idem. 

Acredito que as duas pontas se encontram em algum lugar e isso vai depender do 

contexto histórico que vivemos. 

Há momentos na história em que há macro-mudanças e instabilidade e 

Heráclito vai bombar. E vice-versa há momentos em que há estabilidade 

e consolidação e é a vez do Parmênides. 

Acredito que toda mudança precisa de um tempo para assentar e nestes momentos há 

uma necessidade de estabilização e vice-versa. 

Ou seja, que tudo muda com o tempo concordo, mas há algo que não 

muda, que é a própria mudança. 

http://nepo.com.br/2013/12/02/a-briga-da-mudanca/
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Outro ponto do vídeo que gostei, que pode nos ajudar é quando ele faz uma separação 

entre macro tendência e moda. 

 Moda seria criada por alguém para os outros, de forma vertical. 

 E macro tendência é criada de todos para todos, de forma horizontal, a despeito 

das estruturas estabelecidas. 

Acredito que a futurologia, ou a criação de cenários, que é chave para quem faz 

estratégia de médio e longo prazo precisa incorporar esse balanço entre estes dois 

filósofos. 

O mesmo digo para o pessoal que hoje se chama “gestor de inovação”. 

Assim, podemos dizer que há ciclos de expansão e contração de 

mudanças em que em cada momento um filósofo destes passa a ser o rei 

da cocada preta. 

Mas é preciso para o exercício da futurologia entender as forças que provocam 

mudanças, o que vou chamar de filosofia da futurologia, para a qual dedico o outro post. 

Que dizes? 

http://nepo.com.br/2013/12/02/filosofia-da-futurologia/
http://nepo.com.br/2013/12/02/a-briga-da-mudanca/parmenides-livro/
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Versão 1.0 – 01/12/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 
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A difícil migração da governança! 

http://nepo.com.br/2013/11/27/a-dificil-migracao-da-governanca/ 

Vamos supor que o diagnóstico é aceito: que estamos saindo de uma 

governança para outra. 

 

Sim, eu sei que é difícil, inusitado, parece maluco, mas é assim que eu 

vejo e muita gente começa a chegar a mesma conclusão, através não de 

palestras com fogos de artifício, mas pela simples e pura articulação de 

argumentos lógicos. 

Vamos supor, então, que estamos em um longo ciclo de mudança de governança: 

 - saindo da governança impressa-eletrônica dos líderes-alfas espelhada nas redes 

dos mamíferos, que conseguiram gerenciar um mundo até 7 bilhões de 

habitantes, com ideias muito controladas; 

 - e indo para uma nova governança digital espelhada nas redes dos insetos para 

dar conta de gerenciar um mundo com mais de 7 bilhões de habitantes, agora 

com as ideias descontroladas. 

Se isso é fato há que se preparar a organização para essa migração e isso não é fácil. 

http://nepo.com.br/2013/11/27/a-dificil-migracao-da-governanca/
http://nepo.com.br/2013/11/27/a-dificil-migracao-da-governanca/voce-sabe-por-que-os-passaros-migram-2/
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Tenho feito esse trabalho experimental, pela primeira vez, na IplanRio, empresa da 

prefeitura do Rio, através da criação de um laboratório de inovação digital colaborativo. 

O objetivo – e isso tem ficado mais claro a cada discussão – é de que é 

preciso experimentar uma nova governança interna e externa, na forma 

de conceber e executar os projetos e se relacionar com os colegas e 

clientes. 

Percebo claramente que nós NÃO fomos educados para o novo modelo de governança. 

Desde que saímos da barriga das nossas mães nosso ego-mente foram formatados para 

serem compatíveis com a atual governança impresso-eletrônica. 

http://www.lincdigital.com.br/
http://nepo.com.br/2013/11/27/a-dificil-migracao-da-governanca/bridge_06/
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Estamos em um processo de mutação de um humano impressus-eletronicus para um 

digitalis. 

É outra espécie! 

Ou seja, temos hoje: 

 baixa capacidade de abstração, pois não foi incentivada a criatividade, mas a 

repetição, somos bons de memória e ruins de invenção; 

 não desenvolvemos nossa capacidade de expressar (falar, 

escrever,  compreender), pois a prática era mais de aceitar do que questionar. 

Não conseguimos trocar argumentos; 

 defendemos verdades absolutas e não percepções provisórias; 

 baixa capacidade de interagir, pois acreditamos que resolvemos tudo sozinhos; 

 culpamos os outros, pois não encaramos a vida como se fosse nossa, com nossas 

decisões, um baixo conceito ético em relação a nossa missão na vida. 

Ou seja, nossas mentes e egos estão saindo de maus tratos absolutos. 

Estamos com grande dificuldade de dar a volta por cima, pois 

precisamos assumir as consequências de uma governança que está 

acabando. É mais fácil reclamar dela e se acomodar, do que ter 

coragem de dar a volta por cima e ser agente para criar uma nova! 

 

Uma nova governança vai questionar esta base que está completamente sedimentada na 

atual geração, formada na atual escola, com a atual família e nas atuais organizações. 

 Mudar para um novo ambiente exige um esforço muito grande por parte da 

organização em aceitar a migração e dar recursos para que seja feita; 

http://nepo.com.br/2013/11/27/a-dificil-migracao-da-governanca/218574269_c5adeb36f5_z-e1331827601750/
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 Por parte do incentivador da mudança que vai provocar discussões de tal forma a 

ir tocando nestes pontos frágeis, problematizando-os e fazendo o grupo 

amadurecer, não só falando mas mostrando na prática o seu esforço (o que exige 

um envolvimento ético no projeto); 

 E dos envolvidos que têm que se dedicar de forma intensa, pois é uma passagem 

que exige da pessoa e não do crachá. 

Quando se fala sobre tudo isso, dá até medo e muitas vezes preguiça. 

O ponto que tenho trabalhado como incentivo para as organizações e os envolvidos no 

laboratório é o de apontar que essa difícil migração está bem longe de um movimento 

opcional, de propostas de mudanças administrativas, tais como reengenharia, ou tantos 

outros. 

A migração para a nova governança ocorre INDEPENDENTE DO 

DESEJO DAS ORGANIZAÇÕES, pois é uma macro-mudança da 

espécie, procurando se acomodar, agora que tem novos canais de 

expressão para reclamar e criar, a um novo mundo de 7 bilhões de 

habitantes, que vai usar o modelo da governança dos insetos para se 

auto-gerenciar. 

 

Os desafios e a dificuldade são evidentes. 

Porém, se o diagnóstico é este quanto mais tempo uma organização se 

dedicar de forma consciente para esse processo, mas vai ganhar 

participação e liderança no futuro e vice-versa. 

É preciso ir alterando o modelo afetivo-cognitivo para que se possa ter colaboradores 

abertos para essa nova governança e preparados para ela, o que implica em um 

amadurecimento coletivo que leva tempo. 

http://nepo.com.br/2013/11/27/a-dificil-migracao-da-governanca/1-1/
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Os resultados começam a aparecer de forma lenta e gradual, pois a 

nova governança vem para resolver problemas complexos de forma 

inovadora, mais barata, eficaz e com mais ética. E preciso ter olhos para 

ver o que melhora 

Acredito que vivemos tempos difíceis, mas não menos, interessantes. 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 27/11/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação.  
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Compartilho, ou não, eis a questão? 

http://nepo.com.br/2013/11/22/compartilho-ou-nao-eis-a-questao/ 

Dentro de uma organização, ou mesmo na Internet, quem ganha mais? 

Quem compartilha tudo ou quem esconde tudo? 

Eis a questão! 

 

Se analisarmos o problema, da contração cognitiva no atual cenário das organizações 

temos o seguinte: 

 - ambiente estável; 

 - problemas permanentes e conhecidos, que viram assuntos; 

 - especialistas nos assuntos que já foram problemas; 

 - normalmente, prática de esconder o domínio daquele dado assunto para que se 

mantenha útil e com valor. 

Porém, o mundo, como tenho defendido aqui no blog, está no início de uma Revolução 

Cognitiva em uma fase de expansão cognitiva. E estamos passando de organizações, 

http://nepo.com.br/2013/11/22/compartilho-ou-nao-eis-a-questao/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/11/22/compartilho-ou-nao-eis-a-questao/ego-kai-o-klonos-mou/
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que basearam seu aparato de construção de percepções e tomada de decisões no 

ambiente impresso-eletrônico para o digital, no qual muda-se para: 

 - ambiente instável; 

 - problemas mutantes e desconhecidos, que não podem virar assuntos; 

 - especialistas em problemas que mudam a cada abordagem; 

 - nestes casos a prática de esconder o domínio daquele dado problema não 

ocorre, pois pede-se uma interação constante para estar afiado para resolver os 

problemas sempre mutantes. 

 

Um profissional em uma expansão cognitiva é aquele que se capacita 

para resolver cada vez melhor problemas mutantes. Ele vale menos pela 

capacidade de memorizar, mas muito pela capacidade de criar 

alternativas para cada situação. 

O seu valor não é assim o que ele resolveu no passado, mas sua capacidade de aprender 

a cada problema para ser reconhecido como alguém que vai resolver bem os problemas 

mutantes do futuro. 

O que gera valor é a sua capacidade de estar no mundo. 

Tal profissional deixa de ser um observador do mundo e passa a ser um incentivador de 

mudanças. 

A meu ver, quanto mais ele compartilhar o que aprendeu, que é o 

passado e tem pouco valor, mais receberá feedbacks e será percebido 

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/11/22/compartilho-ou-nao-eis-a-questao/attachment/20130415090239/
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como capaz de resolver um dado problema e mais valorizado será na 

rede aberta. 

Quanto mais ele esconder, menos será visto e valorizado em uma rede aberta. 

  

 

  

O problema se dá quando a rede é fechada, a organização continua trabalhando no 

paradigma passado e todo mundo trabalha escondendo o jogo e, de fato, é assim que a 

regra do jogo funciona. 

Tanto o profissional quanto à empresa vão se distanciando do mundo que caminha para 

o outro lado. 

Versão 1.0 – 22/11/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

http://nepo.com.br/2013/11/22/compartilho-ou-nao-eis-a-questao/barra-com-as-estrelas-da-votacao-avaliacao-17173712/
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Mudança radical de governança 

http://nepo.com.br/2013/11/12/mudanca-radical-de-governanca/ 

Fiz esta palestra em Maceió: 

E me veio, no avião, este conceito para tentar diagnosticar o que estamos vivendo: uma 

mudança radical de governança. 

O diagnóstico assusta, pois foge ao que estamos acostumados e implica, se estiver 

adequado, a um movimento grande de mudança organizacional em vários aspectos, que 

exige: 

 - alta capacidade de abstração; 

 - dedicar um tempo para analisar o diagnóstico antes de agir; 

 - incluir, de fato, o diagnóstico no planejamento estratégico. 

O problema é justamente este. 

Temos na praia algo muito grande para lidar mas não temos as as 

ferramentas cognitivas disponíveis, pois nosso cérebro/ego pertenciam a 

uma outra espécie humana que está ficando obsoleta. 

 

 Estamos vivendo a maior mudança, desde que as organizações 

modernas, pós revolução francesa, foram criadas, mas, por causa da 

contração cognitiva, perdemos a capacidade de lidar com macro-

mudanças. 

Ou talvez, nunca tenhamos enfrentado com tanta clareza uma Revolução Cognitiva. 

O problema é que esse é o diagnóstico que tenho oferecido e, diferente dos gurus de 

plantão, apresento uma memória de cálculo. 

Faço um movimento de reconstrução de método de abordagem, tão 

necessária em um movimento que podemos chamar de reinvenção 

circular da produção da verdade, que ocorrem logo depois de uma dada 

macro-canalização social. 

Vamos avançando…. 

É isso, que dizes? 

Versão 1.0 – 12/11/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

http://nepo.com.br/2013/11/12/mudanca-radical-de-governanca/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/11/12/metodos-circulares-de-reinvencao-da-producao-da-verdade/
http://nepo.com.br/2013/11/12/metodos-circulares-de-reinvencao-da-producao-da-verdade/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/11/12/mudanca-radical-de-governanca/4nov2013-pessoas-observam-baleia-de-20-metros-de-comprimento-que-apareceu-morta-na-praia-de-seixal-em-a-coruna-na-espanha-nesta-segunda-feira-4-o-animal-foi-visto-ontem-no-mar-e-foi-trazido-para-138/
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As duas questões fundamentais e pulga na orelha 

http://nepo.com.br/2013/11/07/as-duas-questoes-fundamentais/ 

 

Hoje, estou aqui em Maceió para conversar com os gestores de RH da 

ABDE (Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento. 

Basicamente, temos que responder as duas questões fundamentais. 

 - O que está acontecendo com a chegada do mundo digital em rede? 

 - E o que devemos fazer? 

Estas duas questões, aliás, foram a base do meus dois livros impressos lançados com o 

intervalo de sete anos em um estudo que já dura mais de 10. 

O problema principal que eu percebo é que temos duas situações conflitantes: 

 - de um lado temos uma mudança muito radical no mundo com a chegada do 

que tenho chamado de uma nova governança da espécie; 

 - de outro, de forma oposta, uma prática, uma maneira de pensar mudanças e 

estratégias muito incremental. 

http://nepo.com.br/2013/11/07/as-duas-questoes-fundamentais/
http://www.abde.org.br/
http://nepo.com.br/2013/10/31/reaprendendo-a-dialogar/conversa/
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Isso não pode dar boa coisa se o diagnóstico da mudança for eficaz, pois 

as medidas que estão e serão tomadas não serão capazes de fazer frente 

aos desafios exigidos. 

O que tenho percebido é que os projetos, que acabam sendo feitos são todos da ordem 

das operacionalidades, restrito a algum setor, sem nenhuma visão estratégica embutida. 

Talvez leve um longo tempo até que os fracassos das experiências de tentar implantar 

essa nova cultura completamente distinta da atual no mesmo ambiente. 

Fiz isso nos últimos 7 anos e vi que é impraticável. 

Dessa maneira, é preciso 3 movimentos: 

 - se aprofundar no diagnóstico, envolvendo pessoas da organização que tenham 

poder de decisão; 

 - esgotar as respostas mais simples e fáceis; 

 - e estabelecer um processo de introdução planejada da nova cultura em um 

ambiente separado do atual para, a médio prazo, já ter projetos sendo feitos em 

um ambiente completamente novo. 

http://nepo.com.br/2013/11/07/as-duas-questoes-fundamentais/questoes2/
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Não tenho muita esperança, por experiência própria, que as pessoas saiam daqui com 

disposição para na semana seguinte sair desenvolvendo novos projetos, pois isso leva 

muito tempo para que ocorra e se dá em empresas muito especiais, com um tipo de 

capacidade de abstração dos gestores que hoje em dia é, infelizmente, rara. 

O que se pode esperar é, apenas, colocar uma pulga atrás da orelha e quem sabe 

começar grupos de problematização nas organizações para que possam dedicar mais 

tempo ao diagnóstico. 

http://nepo.com.br/2013/11/07/as-duas-questoes-fundamentais/ask/
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Isso vai ser o meu objetivo final aqui em Maceió. 
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Desditadurização cognitiva 

http://nepo.com.br/2013/11/05/desditadurizacao-cognitiva/ 

Sugiro ouvir esta palestra que fiz no Colégio Pedro II. 

A base da discussão é Sartreana. 

“Você é aquilo que consegue ser, apesar do que fizeram contigo”. 

Ou seja, não há desculpas. 

Você pode ter sido abusado pela sociedade, que te domesticou de forma agressiva, ou 

não, mas tem que assumir que agora é contigo. 

Isso é o sentido de Heidegger de ser: 

“Você não nasceu humano, mas torna-se humano, a partir da sua 

capacidade de atuação na sua vida”. 

Não adianta empurrar para cima, para os lados ou para baixo, a responsabilidade. 

Acredito que viver, ou ser, é justamente essa nossa capacidade de 

transformar a raiva que temos da domesticação que sofremos em 

criatividade. 

http://nepo.com.br/2013/11/05/desditadurizacao-cognitiva/
http://www.youtube.com/watch?v=sjTsQSrlAOc&feature=c4-overview&list=UU9YMdo4X-GYLqWGTuShZbUQ
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Esta é um dos eixos do trabalho que tenho feito de “Desditadurização cognitiva”, que 

vou chamar assim, há sete anos com  aulas participativas com meus alunos. 

Ou seja, problematizar com um aluno que chega culpando a todos pela 

sua passividade, através de uma discussão ética de que, por mais que 

haja problemas, obstáculos, cabe só a ele a responsabilidade de sua vida 

e ter a sabedoria de como vai atuar para ser alguém – de conseguir tirar 

do armário a sua singularidade, tão preciosa para um mundo 

massificado. 

Para isso, é preciso trabalhar com a ideia de que não somos crachás, alunos, 

profissionais, mas somos pessoas que devemos nos comprometer com a nossa 

singularidade e esta com a humanidade. 

http://nepo.com.br/2013/11/04/como-vamos-construir-a-verdade-no-seculo-xxi/evolucion-interconexion/
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A singularidade não é uma essência, mas a luta entre aquilo que achamos que somos 

(apenas uma percepção) e aquilo que não querem que sejamos. 

Sou algo no meio dessa tensão e quanto mais quero ser, mais eu vou me 

descobrindo em um processo contínuo, que só termina na morte. 

E se comprometer com a humanidade é conseguir: 

 - separar realidade de percepção, de que temos apenas percepções e não realidades absolutas; 
 - compreender a história e se inserir na conjuntura que vivemos, nas oportunidades de mudanças 

que se apresentam para que possa ter uma conscientização da relevância de sua participação, nas 

janelas possíveis de intervenção; 
 - e assumir, assim, uma missão no mundo para transformar raiva em criatividade, passividade em 

atividade e moral fechada em ética construtiva. 

É um desafio e tanto, mas apaixonante. 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 05/11/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação.  

  

  

http://nepo.com.br/2013/11/05/desditadurizacao-cognitiva/cerna-dira-600x350/
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Ética e sabedoria 

http://nepo.com.br/2013/10/30/etica-e-sabedoria/ 

 Moral é o que a sociedade ou o grupo que você está inserido acha que é a sua postura adequada. 

A moral pode já ser uma lei, ou não. 
 Ética é o que você considera adequado, apesar da moral. 

 

A moral, geralmente, já é um menu pronto a ser seguido. 

Porém, há situações de moralidade em que você tem que tomar decisões difíceis. E isso 

exige o exercício da prática da ética. 

Exemplo: 

O país pode estar em guerra e você ser obrigado a ir. A moral indica que você deve ir, 

mas você se recusa e vai preso, alegando preceitos éticos. 

http://nepo.com.br/2013/10/30/etica-e-sabedoria/
http://nepo.com.br/2013/10/24/etica-e-meios-digitais/imagen45/
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Mas há questões éticas que não vão contra a moral. 

Por exemplo os mais gerais: 

 Como você vai dedicar a sua vida? 
 Como vai se envolver no seu trabalho? 
 De que forma vai enfrentar problemas contemporâneos, vai se engajar neles ou se omitir? 

Ou coisas da pressão: 

 Um guarda vê um cidadão passando mal no carro com excesso de velocidade e sem carteira, o 

que faz? 

O mundo é o mundo por causa da combinação moral e da ética. 

 Pessoas apenas com preceitos morais, entretanto, são rígidas e têm dificuldade de lidar com 

problemas complexos, que exigem uma postura mais ética. Geralmente, precisam de alguém que 

as oriente, um líder-alfa, um grande outro, que lhe diz como proceder. Elas lidam com o 

conhecimento. Aqui há baixa musculação do ego. 

http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/
http://nepo.com.br/2013/10/30/etica-e-sabedoria/nowar-0/
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 Pessoas éticas tem mais flexibilidade para lidar com problemas complexos e mais autonomia. 

Elas lidam com sabedoria, trabalham na conversa horizontal com pequenos outros, sem a 

necessidade de um guia que o encaminhe. Aqui exige um ego mais musculado. 

Quanto mais complexidade tivermos e liberdade, ainda mais agora com 

a macro-canalização da sociedade, mais éticos teremos que ser. 

 A moral trabalha com a informação e o conhecimento, que você acaba sabendo para se 

enquadrar na sociedade. 
 A ética trabalha com a sabedoria, pois você tem que tomar decisões em que os preceitos morais 

não são suficientes, pois são decisões que vão modificar a sua vida e estão dentro da moral 

vigente. 

Decisões apenas morais são de baixa sabedoria e vice-versa. 

 

Em um mundo cada vez mais mutante, precisamos cada vez mais da 

ética e da sabedoria, pois precisamos rever nossos preceitos morais 

muito mais vezes e estaremos expostos a cada vez mais problemas novos 

e diferentes, que exigirão sabedoria e ética. 

Para isso, precisaremos de egos mais maduros e mais musculados. 

É isso, que dizes? 

http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/10/25/ego_infantil/
http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/
http://nepo.com.br/2013/10/30/etica-e-sabedoria/the_moral_brain_l/
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Versão 1.1 – 30/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 
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Lava-jato paradigmático 

http://nepo.com.br/2013/10/30/lava-jato-paradigmatico/ 

Ok, já posso dizer que estou mais amadurecido. Note que no ano 

passado, eu defendi a ideia de que só há saída para implantação da 

participação de massa nas organizações tradicionais, criando áreas de 

inovação radical fora do ambiente vigente pra proceder a migração. 

 

Abandonei a ideia de que é possível conciliar a atual governança impressa-eletrônica com a governança 

digital, que estamos entrando. (ver mais sobre governança da espécie aqui.) 

Propus a criação de laboratórios de migração para ajudar a fazer essa inusitada 

passagem. 

Consegui, com o apoio da IplanRio, tornar esse sonho realidade. 

E estou completando 15 meses de trabalho com eles, com 3 turmas realizadas, mais 

duas em andamento e mais três programadas para o ano que vem. 

O que aprendi? 

Que os meus alunos, não só da IplanRio, mas os 1000 que contabilizei nos últimos sete 

anos aparecem em sala de aula de maneira geral: 

 - baixa abstração, com dificuldade de separar o que é percepção da realidade; 
 - baixa capacidade de escolha - dificuldade de separar o que é moral da ética; 
 - baixa capacidade de diálogo, com pouca prática de falar em público e expressar opiniões. 

http://nepo.com.br/2013/10/30/lava-jato-paradigmatico/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/10/30/lava-jato-paradigmatico/lava-jatos-1/
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Um projeto de inovação radical, que vai propor o que não existe precisa 

lidar e trabalhar com esses problemas, pois se não houver uma mudança 

na maneira de sentir e pensar, dificilmente o projeto terá sucesso. 

 

Assim, estruturei o laboratório, até o momento, em três áreas: 

 Filosófica - conceitos de realidade, ética e a apresentação do triângulo do conhecimento, 

separando o que é filosofia, teoria e metodologia;  
 Teórica - conceito de Revolução Cognitiva, complexidade demográfica, Governança da Espécie 

e Pêndulo Cognitivo; 
 Metodológica – conceito de plataforma digital colaborativa (gestor, colaboração e robôs). 

O trabalho é de intensa participação e os resultados de mudança de pensar e agir estão 

saindo. 

Que bom! 

Versão 1.1 – 30/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

http://nepo.com.br/2013/10/31/triangulo-do-conhecimento/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/30/lava-jato-paradigmatico/attachment/13704357706269/
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Cuidado com os defensores radicais da zona de 

conforto! 

http://nepo.com.br/2013/10/30/cuidado-com-os-defensores-radicais-da-zona-de-conforto/ 

 

Ok, todo mundo sabe o que é zona de conforto. 

E tem gente que está lá, mas podemos dividir em dois perfis: 

- os que estão lá e gostariam de sair; 

-  e os que estão lá e querem ficar. 

Pior, os que querem ficar ainda podem ser dividido em mais dois: 

- quero ficar, mas não me incomodo que outros saiam; 

- quero ficar e vou boicotar qualquer iniciativa dos que querem sair. 

http://nepo.com.br/2013/10/30/cuidado-com-os-defensores-radicais-da-zona-de-conforto/
http://nepo.com.br/2013/10/30/cuidado-com-os-defensores-radicais-da-zona-de-conforto/element-628847-misc-680/
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Em projetos de mudanças é preciso ter muito cuidado para começar 

pelos que gostaria de sair, pode-se contar com pessoas que até querem 

ficar, mas nunca, nunca, deve ter pessoas que querem boicotar, pois esse 

boicote é algo que pode criar sérios problemas para o projeto, pois é um 

movimento de resistência interno. 

Há vai haver tanto movimento a qualquer mudança externa que o pessoal que vai 

promover a mudança deve ter uma unidade, que não pode ser quebrada se tiver um 

guerrilheiro pró-zona de conforto radical. 

Um blackblock da não mudança.  

Que dizes? 

Versão 1.0 – 30/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 
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Gestão da inovação é puro marketing! 

http://nepo.com.br/2013/10/30/gestao-da-inovacao-e-puro-marketing/ 

Desde que o ser humano é ser humano, ele é inovador. Não me venham 

agora com o papo que agora é a sociedade da inovação. Já vivemos o 

papo furado da sociedade  do conhecimento, da rede (que criaram os 

problemas gestão de conhecimento e gestão de redes), e agora vem mais 

essa (gestão da inovação). Para! 

(Veja mais minhas críticas sobre isso aqui.) 

 

Se não tivéssemos inovado, estaríamos nas cavernas, comendo capim. 

O que temos hoje é sim uma mudança na maneira e no aumento do 

tempo da inovação que se encurtou, o que é bem diferente de fazer uma 

gestão da inovação eunuca, sem sal e sem conceito. 

http://nepo.com.br/2013/10/30/gestao-da-inovacao-e-puro-marketing/
http://nepo.com.br/2013/10/21/o-mito-da-sociedade-em-rede/
http://nepo.com.br/2013/10/30/gestao-da-inovacao-e-puro-marketing/attachment/81132732/
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Costumeiramente, os projetos que desenvolvemos dentro de qualquer organização são projetos de 

inovação incrementais. 

Qualquer projeto dentro de uma organização é, portanto,  inovador, pois é feito do jeito “a” e vai passar a 

ser feito do jeito “b”. Tirando possíveis maracutaias, os projetos sempre visam algo melhor do que está 

sendo feito. 

Toda equipe de projeto de uma organização é uma equipe de inovação. 

Ponto final! 

Ou seja, papo de inovação, para mim, é muito mais marketing do que científico. 

Sempre fizemos inovação, sempre faremos e sempre vamos fazer. 

O que temos que fazer agora é inovação mais rápida, diferente e de 

forma a mudar o foco de empresas mais conservadoras para mais 

modificadoras. E isso é basicamente uma mudança de GOVERNANÇA e 

não de gestão. Temos que pensar em uma Governança mais dinâmica, 

que pense que amanhã tudo pode ser diferente, mudando o método de 

tomada de decisões e produção da verdade! 

 

O que existe agora é uma necessidade de uma NOVA GOVERNANÇA: 

 - mais aberta, com mais diversidade e interação interna e externa; 

 - mais dinâmica, que seja constante e que passe a ser mais problematizada, 

menos engessada; 

 - e um bom pedaço desse esforço deve se dedicar a inovação radical, pois as 

organizações precisam se antecipar a possíveis guinadas do ambiente externo. 

http://nepo.com.br/2013/10/30/como-prototipar-a-inovacao-radical/innovation-insights-resized-600/
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Quando me falam de gestão de inovação sinto um arrepio, pois é mais 

um pacotinho bem embalado para vender papo furado com baixo 

resultado, pois quer se modificar a gestão sem mudar a governança, o 

que já vimos o mesmo com a comunicação. 

O que precisamos é de empresas mais dinâmicas, mais interativas, mais abertas para se 

relacionar com o ambiente externo que é mais mutante. 

Se isso você chama gestão de inovação, ok, mas não perca esse foco e essas metas, que 

é um projeto estratégico de mudança da GOVERNANÇA, que se não acontecer não 

haverá o aumento do fluxo das mudanças. 

Versão 1.1 – 30/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 
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Como prototipar a inovação radical? 

http://nepo.com.br/2013/10/30/como-prototipar-a-inovacao-radical/ 

 

Cuidado, muito cuidado. 

A nossa tendência é de procurarmos pensar em novos projetos de 

inovação radical com o modelo que temos na nossa cabeça de inovação 

incremental. 

Não vai funcionar! 

Porém, é bem comum trabalharmos como projetos incrementais. 

(Veja o que acho da gestão da inovação como puro marketing, aqui.) 

 Já disse aqui que projetos incrementais, exigem um trabalho de um tipo de consciência, de lado 

do cérebro ligado às emoções, aos sentidos, pois observa-se, critica-se para mudar.  
 A inovação radical, entretanto, não usa esse pedaço do cérebro. Trabalhamos com outra área, a 

da abstração.  

http://nepo.com.br/2013/10/30/como-prototipar-a-inovacao-radical/
http://nepo.com.br/2013/10/30/gestao-da-inovacao-e-puro-marketing/
http://nepo.com.br/2013/10/29/inovacao-e-os-generos-do-conhecimento-em-esponiza/
http://nepo.com.br/2013/10/30/como-prototipar-a-inovacao-radical/sinal_do_cuidado_fragil_adesivo_redondo-r04bcbe9a495a49f8b86c4e5a49142c99_v9waf_8byvr_512/
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Uma inovação radical vai procurar criar algo que não existe e talvez nunca tenha 

existido. 

 

Vai construir uma hipótese filosófica-teórica de algo que deve ser feito, a partir de: 

 - um problema real que está incomodando, que os métodos tradicionais não estão mais ajudando 

a resolver; 
 - com uma nova abordagem que vai criar uma nova solução. 

Assim, o método de prototipação de uma inovação radical não é feito do 

mesmo jeito, pois se houver influência do cliente no início do processo 

ou de alguém que não tenha passado por um “lava-jato paradigmático“, 

ele continuará vendo o problema da mesma maneira. 

Aí dirão: então, não se conversa com ninguém? 

Claro que se conversa. 

Deve-se procurar os sofredores, aqueles que estão sendo mais atingidos 

pelo problema insolúvel para conhecer melhor a sua realidade para 

aferir melhor o problema a ser resolvido e os pontos iniciais a serem 

atacados. 

Essa informação deve voltar para o laboratório, basear um protótipo rápido, 

apresentável, voltar à ponta, refazer, melhorar, e ir construindo, através do método ágil. 

O que não pode ocorrer é: 

http://nepo.com.br/2013/10/30/lava-jato-paradigmatico/
http://nepo.com.br/2013/10/30/como-prototipar-a-inovacao-radical/11012013013147a-importancia-de-inovar/
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 - discutir o projeto com quem não tem interesse que vá para frente, pessoas que são até afetadas 

negativamente por ele, já que todo projeto beneficia alguém e prejudica alguém; 
 - não ir no sofredor, aquele que verá o seu problema com possibilidade de solução, mas com algo 

concreto, pois ele não passou pelo lava-jato e não consegue entender coisas muito abstratas. 

É isso, que dizes? 

Versão 1.0 – 30/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 
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Inovação radical e os gêneros do conhecimento em 

Espinoza 

http://nepo.com.br/2013/10/29/inovacao-e-os-generos-do-conhecimento-em-esponiza/ 

(Aviso: não acho que os conceitos do Espinoza possam ser usados de forma integral 

hoje em dia, o exercício aqui é apenas para fazer a ponte entre a discussão atual sobre 

inovação e ideias tão antigas, que, com ajustes, se mantêm completamente atuais.) 

 

Bento Espinoza 

  

  

Achei bem interessante este vídeo para pensarmos a inovação. 

Note que os três níveis de consciência de Espinoza marcam bem o que vejo em sala de 

aula. 

Geralmente, os alunos estão na primeira ou na segunda consciência e a expansão 

cognitiva atual pede o esforço do terceiro nível. que está ligado à inovação radical, que 

é para onde temos que ir para criar um novo mundo, veja abaixo um resumo dos 

gêneros: 

http://nepo.com.br/2013/10/29/inovacao-e-os-generos-do-conhecimento-em-esponiza/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/category/a-e-books/inovacao-radical/
http://nepo.com.br/2013/10/29/inovacao-e-os-generos-do-conhecimento-em-esponiza/spinoza-zw_tcm97-205991/
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Sugiro para os mais curiosos dar uma olhada também na parte I do vídeo do Cláudio 

Ulpiano. 

Tem mais este aqui para aprofundar o tema: 

Versão 1.0 – 29/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação.  

  

http://www.youtube.com/watch?p=PL0E60A8CC6BD8144B&v=81elwkVG33c&feature=plpp&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?p=PL0E60A8CC6BD8144B&v=81elwkVG33c&feature=plpp&app=desktop
http://nepo.com.br/2013/10/29/inovacao-e-os-generos-do-conhecimento-em-esponiza/consciencia_espinoza/
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Tenho medo, logo existo 

http://nepo.com.br/2013/10/21/sobre-o-medo-de-ter-coragem/ 

Vi este vídeo: 

 

Este é um vídeo importante, pois abre um novo leque de reflexões. 

A base de defesa de Oswaldo Giacóia é de tudo que fazemos está 

baseada no medo. 

Tudo que nos dá medo é mal. 

E a história do homem e das ciências, da religião é baseada no medo. 

Se tememos o desconhecido, amamos o conhecido, ou nos agarramos ao conhecido, 

pois ali nos sentimos ilusoriamente seguros. 

Porém, a segurança é baseada em uma ilusão, pois a vida lá fora é feita de fatos 

desconhecidos, que vem quebrar nossa capa de proteção. 

Assim, quem teria mais capacidade de viver melhor é aquele que é capaz de lidar 

melhor com os seus próprios medos, não negando-os, mas aceitando-os como algo 

natural da nossa espécie. 

Tenho medo, logo existo, logo sou humano. 

Os outros animais sentem medo, mas quando são atacados. 

Não vivem o medo existencial de saber que algo nos matará – um dia. 

http://nepo.com.br/2013/10/21/sobre-o-medo-de-ter-coragem/
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E que ser humano é a nossa capacidade de encarar esse medo de frente, lidando com ele 

e o administrando e não ignorando-o. 

Uma regulação entre aquilo que temos medo fora de nós tudo que o outro, incluindo a 

natureza, pode nos agredir. 

E o nosso medo interior, aquilo que nós podemos fazer conosco e com os demais se não 

conseguirmos dominar nossos instintos mais animais. 

 

http://nepo.com.br/2013/10/21/sobre-o-medo-de-ter-coragem/medo/
http://nepo.com.br/2013/10/21/sobre-o-medo-de-ter-coragem/attachment/21801/
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Diria que a superação do medo se dá ao assumir queprecisa ser 

administrado, mas nunca vencido. 

Quem sabe podemos citar alguns medos: 

 O medo de passar fome, de não conseguir ter onde morar, dormir, vestir; 
 O medo de morrer; 
 O medo de não ser amado; 

 O medo de não deixar um legado; 
 O medo de enlouquecer, de não controlar nossos monstros. 

A fuga dos medos nos leva a nos esconder e a aceitar a mediocridade, pois ela é a 

certeza de que, estando invisível e seguindo a receita da multidão, conseguiremos 

dominar todos estes medos. 

O medo não é superado coletivamente, mas apenas individualmente. 

Cada um consigo, solitariamente, sim, podemos ter ajuda, mas ninguém 

entra dentro de nós para lidar com nossos fantasmas. 

Nos mediocrizar é uma forma de esconder os medos debaixo dos tapetes. 

Teremos, no bolo geral, a falsa sensação da imortalidade. 

Há muito de medo quando aceitamos uma sociedade injusta, pois é 

melhor do jeito que está por algo que eu não conheço. 

Ser medíocre e viver em um mundo pseudo-não mutante é criar a ilusão da 

imortalidade. 

Tudo nos leva a crer que tudo é para sempre, pois coletivamente somos estimulados a isso. 

Porém, nada disso vai resolver o problema da realidade que é mais forte do que 

combinamos. 

A realidade combinada  alimenta nossa ilusão, que nos faz aplacar o medo. 

Mas a realidade não combina com a realidade ficar parada, ela se mexe e isso faz com 

que fiquemos cada vez mais com dificuldade para lidar com ela, pois ela se mexe, 

sempre. 
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Lidar com mudanças. 

Ainda mais mudanças que vêm com a expansão cognitiva exige que lidemos com esse 

medo atávico humano. 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 21/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação.  

  

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/21/sobre-o-medo-de-ter-coragem/imortal/
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Inovação radical e revolução cognitiva 

http://nepo.com.br/2013/10/17/inovacao-radical-e-revolucao-cognitiva/ 

Geralmente, associamos a inovação radical às mudanças necessárias em produtos e 

serviços. 

Nunca, talvez nunca tenhamos imaginado pensar em inovação radical na governança ou 

na gestão. 

 

Isso tem se colocado como algo presente depois da Revolução Cognitiva. 

O esforço intelectual que tenho feito nos últimos 20 anos tem sido 

compreender as novas forças e as suas relações pós-mundo digital e o 

esforço de adaptação das organizações a elas. 

Depois de sete anos tentando em vão criar projetos de conhecimento em rede (conceito 

inicial que trabalhei) e mais recentemente a colaboração ou participação digital percebi 

que algo precisava ser repensado. 

Uma defesa oral desse conceito, pode ser visto neste vídeo: 

Há dois problemas sérios para os gestores quando se fala em Revolução Cognitiva. 

Diria, pela experiência: 

 - Que alguns gostam de ouvir falar sobre ela; 

http://nepo.com.br/2013/10/17/inovacao-radical-e-revolucao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/17/a-anatomia-da-inovacao-radical/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/10/04/expansao-cognitiva-na-escola/422585_307826089283275_204743842924834_828369_1119332530_n/
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 - Que ninguém acha que é hora de fazer algo em relação a ela. 

A ideia de projetos de inovação radical na gestão e governança é algo 

praticamente impossível de ser admitido, mesmo que o gestor se 

convença de que é preciso, pois a inércia organizacional e todas as suas 

prioridades acaba sendo maior do que algo que é ainda incerto e 

distante. 

Porém, pode-se trabalhar com um pacote misto, que é mais tangível e viável. 

 Hoje, qualquer organização já fala em projetos de inovação; 
 Muitas gostaria de projetos de inovação radical; 
 E hoje não faz sentido pensar em projetos de inovação radical sem pensar em colaboração. 

Podemos imaginar, assim, que dentro da ideia corrente de isolar a inovação radical dos 

muros da empresa, como vimos aqui, podemos pensar que se esse novo ambiente puder 

ser feito com outra cultura e essa cultura passar a ser a dominante no futuro das 

organizações, qual o problema, se já estamos nela? 

 

Por isso, defendo que projetos de inovação radical devem ser projetos de inovação 

radical participativa/colaborativa, pois um não existe sem o outro. 

Mesmo que haja dúvidas se aquele laboratório vai criar a nova 

organização fazendo a migração, nada deve impedir que seja tentado, 

pois os resultados com a inovação radical com colaboração intensa têm 

dado mais resultado do que a inovação radical fechada. 

http://nepo.com.br/2013/10/17/santo-de-casa-nao-faz-inovacao-radical/
http://nepo.com.br/2013/10/17/santo-de-casa-nao-faz-inovacao-radical/
http://nepo.com.br/2013/09/23/rastros-meritocraticos/rastros-na-areia_21025325/
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Se tiver este bônus, ótimo, se não der, vale pelos novos produtos e serviços que serão 

lançados. 

Por aí, 

que dizes? 

Versão 1.0 – 17/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 
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Santo de casa não faz inovação radical 

http://nepo.com.br/2013/10/17/santo-de-casa-nao-faz-inovacao-radical/ 

Como vimos aqui, a inovação radical é aquela para criar produtos/serviços 

completamente diferentes ou para lidar com crises atuais e futuras desconhecidas. 

As organizações não costuma promover a inovação radical dentro de 

seus muros. 

A Harvard Business Review de outubro de 2013 dá uma pista nessa direção. 

 

  

http://nepo.com.br/2013/10/17/santo-de-casa-nao-faz-inovacao-radical/
http://nepo.com.br/2013/10/17/a-anatomia-da-inovacao-radical/
http://nepo.com.br/2013/10/17/santo-de-casa-nao-faz-inovacao-radical/1380789_10151892507513631_535343564_n/
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Nos dois artigos que publicou, a filosofia, notem bem, é criar espaços fora da 

organização, com dois modelos. 

Um laboratório independente ou com o incentivo de startups, através de investimento 

financeiro. 

Veja os dois modelos. 

 

  

Note que estamos falando aqui de inovação radical de produtos e serviços. 

No caso dos laboratórios de inovação colaborativos estamos falando de inovação radical 

da governança e gestão, que vai, a partir dessa, criar soluções para antigos problemas. 

Isso se dá pelo casamento dos conceitos de inovação radical e revolução cognitiva. 

Versão 1.0 – 17/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

http://nepo.com.br/2013/10/17/santo-de-casa-nao-faz-inovacao-radical/1374185_10151893641023631_923897997_n/
http://nepo.com.br/2013/10/17/santo-de-casa-nao-faz-inovacao-radical/1380166_10151893637163631_1338881713_n/
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A anatomia da inovação radical 

http://nepo.com.br/2013/10/17/a-anatomia-da-inovacao-radical/ 

 

Do Wikipédia: 

 Inovação - significa novidade ou renovação. A palavra é derivada do termo latino innovatio, e se 

refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores.   
 Inovação radical (ou disruptiva) – Este tipo de Inovação caracteriza-se pela incessante busca, 

por parte da organização que a leva a cabo, de rutura e quebra de paradigmas.   
 Radical – (Wikidicionário) relativo à essência de algo.  

A inovação radical se contrapõe a inovação incremental. 

Inovação Incremental ou Inovação por Processo de Melhoria Contínua. 

 A inovação radical, assim, é algo que será feito a partir de novos paradigmas e por rupturas. 
 A incremental trabalhará com algo que já existe, mas precisa ser aperfeiçoado. 

Podemos dizer que a inovação radical, assim, quebra processos existentes criando novos 

e a incremental mantém os processos existentes, aperfeiçoando. 

http://nepo.com.br/2013/10/17/a-anatomia-da-inovacao-radical/
http://nepo.com.br/2013/10/17/a-anatomia-da-inovacao-radical/content/
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Como veremos, a inovação radical é eficaz em alguns casos e a incremental em outros. 

Ligamos normalmente a inovação como algo opcional, pois nossa cabeça se habituou a 

um mundo estável, nos quais a inovação era exceção e não a regra. 

Vários fatores colaboraram para a instabilidade do mundo, desde a 

globalização, a velocidade tecnológica, o surgimento de mais e mais 

competidores e, por fim, como uma cereja do bolo a Internet, que altera 

objetiva e subjetivamente o cidadão consumidor. 

Temos também a tendência de acreditar que a inovação é sempre algo planejado, porém 

quando temos crises, a saída da mesma exige mudanças que podem ser radicais ou 

incrementais, conforme o tamanho da crise. 

O uso de cada uma (incremental ou radical) vai depender do diagnóstico da crise que 

está se lidando ou com a projeção sobre o futuro, que pode vir a gerar crises. 

 Se for uma crise conhecida ou a necessidade de uma melhoria de  baixa novidade, recomenda-se 

a inovação incremental. 
 No caso de ser uma crise desconhecida ou necessidade de uma melhoria de alta novidade, 

recomenda-se a inovação radical. 

Por aí, que dizes? 

http://nepo.com.br/2013/10/17/a-anatomia-da-inovacao-radical/full_human_organs_1__1273089469/
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Versão 1.0 – 17/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 
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O perfil necessário para a inovação radical 

http://nepo.com.br/2013/10/09/o-perfil-necessario-para-a-inovacao-radical/ 

Existem dois tipos clássicos de inovação, baseados na ideia de Schumpeter. 

 Inovação incremental – aquela que se modifica um serviço/produto aprimorando-o de forma 

contínua;  
 Inovação radical - aquela que se modifica um serviço/produto aprimorando-o de forma abrupta, 

através de ruptura, sendo criada por aqueles que a estão implementando, partido do zero.  

Vou acrescentar mais uma: 

 A inovação incremental radical - é aquela que muda um serviço/produto de forma radical, mas 

que vão copiar de alguém que já fez, ou seja tem um grande desafio, mas não são os primeiros a 

enfrentar o problema. 

 

Existe dois tipos de perfis para liderar e/ou realizar esses dois projetos. 

 A inovação incremental é feita através do uso dos sentidos, daquilo que pode ser visto e 

percebido, pois vai se melhorar algo que já existe;  
 A inovação radical, entretanto, demanda outro tipo de área do cérebro/afeto, pois vai atuar em 

algo que não existe, que precisa ser inventado;  
 Já a inovação incremental radical algo entre as duas de cima. 

Assim, teríamos: 

 A primeira pede uma capacidade de baixa abstração, um pensamento indutivo, dos fatos para 

criar teorias. 
 A segunda, por sua vez, uma alta abstração, pois pede um pensamento dedutivo, das 

teorias/filosofia para os fatos; 
 A terceira algo no meio. 

http://nepo.com.br/2013/10/09/o-perfil-necessario-para-a-inovacao-radical/
http://nepo.com.br/2013/10/09/o-perfil-necessario-para-a-inovacao-radical/yqbigi0cei8/
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 Uma inovação radical, assim, pede que se tenha uma visão de futuro para que se possa chegar 

com algo que vai ter uma aceitação por pessoas que hoje ainda não conseguem ver. 
 Uma inovação incremental, pelo seu lado, apenas lidam com o presente. 
 E a inovação incremental radical com algo que é novo, mas não tão novo assim. 

Por isso, que o trabalho de capacitação para promover a inovação incremental é um, que 

trabalha para aguçar os sentidos. E o da inovação incremental exige que se trabalhe para 

ampliar a abstração. 

Uma organização que quer inovar de forma radical precisa de gestores de projetos que 

deem saltos de abstração e para isso é preciso um tipo específico de capacitação, como 

detalhe aqui. 

Fala-se muito em inovação, mas já disse que se não adjetivarmos que tipo de inovação 

está se falando, estaremos jogando muita fumaça e fazendo pouco fogo. 

Que dizes? 

  

http://nepo.com.br/2013/10/09/o-do-in-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/09/o-do-in-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/09/o-perfil-necessario-para-a-inovacao-radical/lavoro-e-innovazione/
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O do-in cognitivo 

http://nepo.com.br/2013/10/09/o-do-in-cognitivo/ 

Tenho que agradecer muito a oportunidade que tenho tido de poder 

estar trabalhando na IplanRio, montando meu primeiro laboratório de 

inovação colaborativa, que vai dentro da metodologia que desenvolvi 

com meus alunos ao longo dos últimos 7 anos, que está bem resumida 

aqui no meu novo livro. 

 

O trabalho de montagem do laboratório passa no que brincamos na turma por uma 

“lava-jato”, que é o processo de capacitação do ponto “A” para um ponto “B”. 

Vou falar dessa passagem entre os dois pontos. 

Recebo um aluno que está intoxicado pelo atual ambiente cognitivo, ( e isso vale para 

todas as turmas em todos os lugares) e preciso “apertar” alguns “nós” emocionais e 

cognitivos, como se fosse um do-in cognitivo/emocional para liberar determinadas 

“energias”. 

O trabalho de liberação de energia visa lidar melhor, pela ordem: 

 - com uma inovação radical (e assim o método vale parcialmente para qualquer projeto de 

inovação radical) ver mais sobre isso aqui; 
 -  com a passagem de uma organização monocêntrica para uma policêntrica. Ou no popular, para 

uma empresa 2.0. 

http://nepo.com.br/2013/10/09/o-do-in-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/08/01/reflexoes-sobre-meu-novo-livro-gestao-3-0/
http://nepo.com.br/2013/08/01/reflexoes-sobre-meu-novo-livro-gestao-3-0/
http://nepo.com.br/2013/10/09/o-perfil-necessario-para-a-inovacao-radical/
http://nepo.com.br/2013/10/09/o-do-in-cognitivo/massagem-do-in-irritacao-nervosismo-prisao-cansaco/
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Bom, vamos ver o cenário geral de de onde estamos vindo e para onde estamos indo. 

A forma mais fácil de explicar os efeitos da Revolução Cognitiva Digital tem sido a 

passagem de um mundo sem-canal para um mundo dos com-canal, no fim do processo 

da democracia do conteúdo, mas a ditadura cognitiva dos canais. 

Como o aluno chega? 

 Epistemologicamente ou cognitivamente:  
o - considera que a verdade é aquela que está aí; 
o - não consegue separar percepção da realidade. 

 Afetivamente falando:   
o - eu sou uma engrenagem da organização sem voz e sem participação; 

o - a culpa por eu não viver uma vida melhor e mais feliz é do outro, 

normalmente uma autoridade qualquer. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/
http://nepo.com.br/2013/10/09/o-do-in-cognitivo/lava-jatos/
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Isso nos leva para: 

 Baixa auto-estima; 
 Baixa capacidade de abstração. 

 Tal cenário talvez permita um trabalho para inovação incremental, mas 

NUNCA, nunca para uma inovação radical e a promoção da passagem 

de um ambiente monocentrado para um policentrado, ou de ambientes 

1.0 para 2.0. Ou de um mundo sem canal para um outro com canal. 

 O que precisa ser feito? 

Atacar estes nós de energia para preparar esse aluno para sair dessa passividade para um 

ambiente pró-ativo que possa promover a inovação radical, que exige abstração, veja 

mais aqui sobre isso. 

Veja o roteiro a ser trabalhado aqui. 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 08/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha 

pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto líquido, 

sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

http://nepo.com.br/2013/10/09/o-perfil-necessario-para-a-inovacao-radical/
http://nepo.com.br/2013/10/09/o-perfil-necessario-para-a-inovacao-radical/
http://nepo.com.br/2013/10/03/formacao-basica-para-o-laboratorio-de-inovacao-colaborativo/
http://nepo.com.br/2013/10/04/expansao-cognitiva-na-escola/the-wall-cena-21/
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Formação básica para o laboratório de inovação 

colaborativo 

http://nepo.com.br/2013/10/03/formacao-basica-para-o-laboratorio-de-inovacao-colaborativo/ 

Roteiro para a capacitação de um laboratório de inovação colaborativa: 

 

 Nova visão filosófica:  
o O que é a realidade? 
o Eu sou apenas um crachá? 

 Nova visão teórica:  
o Vivemos na ecologia ou em uma tecno-ecologia? 
o Como muda a tecno-ecologia? 
o O efeito das mudanças das tecnologias cognitivas na história da espécie? 

o A complexidade demográfica e a governança da espécie; 
 Novos métodos de produção da verdade e tomada de decisão:  

o As organizações monoteístas; 

o O politeísmo digital; 

o As duas colaborações: tecnológica e a ideológica; 

 A plataforma colaborativa digital  
o O papel do novo gestor da plataforma; 

o O papel dos robôs; 

o O papel da colaboração de massa. 

 O laboratório de inovação colaborativo:  
o Conceito 

o Objetivo 

o Formas de trabalho 

  

  

http://nepo.com.br/2013/10/03/formacao-basica-para-o-laboratorio-de-inovacao-colaborativo/
http://nepo.com.br/2013/10/03/formacao-basica-para-o-laboratorio-de-inovacao-colaborativo/lab/
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O fim da imortalidade monoteísta 

http://nepo.com.br/2013/09/25/o-fim-da-imortalidade-monoteista/ 

Versão 1.0 – 25/09/2013   

Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

 

Já detalhei a crise do monoteísmo impresso-eletrônico. 

Agora, quero detalhar algo que percebo relevante: vivemos hoje a falsa ilusão da 

imortalidade. 

Imortalidade das organizações e das pessoas. 

Um mundo com forte controle das ideias, como é este que vivemos há 

uns 200 anos, principalmente depois da expansão do rádio e da 

televisão, criou uma falsa sensação de estabilidade. 

Esta estabilidade é oriunda dos centros produtores da verdade, que foram tornando a 

vida algo previsível, criando na subjetividade das pessoas a falsa ilusão da eternidade, 

da falta de pressa, dos não-projetos pessoais, pois a vida é esta que está aí. 

Tal sensação faz das pessoas objetos, pois seres vivos passam, objetos, 

nem tanto, demoram mais. 

http://nepo.com.br/2013/09/25/o-fim-da-imortalidade-monoteista/
http://nepo.com.br/2013/09/25/a-crise-do-monoteismo-impresso-eletronico/
http://nepo.com.br/2013/09/25/o-fim-da-imortalidade-monoteista/hqdefault-6/
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O que se passa é que as organizações são imortais, precisam apenas de pequenos ajustes 

e todo o tripé do aparato de produção da verdade estabelece, dentro dessa lógica, uma 

sinergia da inovação incremental, de pequenas mudanças, no máximo. 

 

Há, entretanto, duas forças humanas que fazem com que as pessoas se sintam motivadas 

a querer mais, desde que haja algum espaço viável para isso, pois todos somos muito 

acomodados nos nossos hábitos: 

 - a sensação de deixar um legado, que é a única forma saudável de enfrentar a angústia da morte; 
 - e na mesma direção: sentir que no vazio da vida, no passatempo que escolhemos para passar os 

dias, não é tão insignificante, pois estamos fazendo algo para melhorar o mundo.   

Antes da Revolução Cognitiva, tais premissas ocorriam em lugares 

muito isolados da sociedade, pois dependiam de visionários que 

ocupavam algum papel de destaque, tal como Ricardo Semler, que 

propunham modelos novos para organizações antigas. Porém, agora a 

inovação radical deixa de ser periférica e entra no rol das novas 

verdades emergencialmente pré-hegemônicas. 

Ou seja, a atual Revolução Cognitiva abriu um novo campo para o fim da sensação da 

imortalidade organizacional, colocando a inovação radical como algo central para a 

competição das organizações e trazendo a questão da mortalidade para dentro da 

discussão das estratégias de recursos humanos. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/25/o-fim-da-imortalidade-monoteista/di8g4brzt/
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As organizações começam a demandar inovações radicais, pois a 

sociedade está dando uma guinada para uma nova governança da 

espécie. As empresas de tecnologia primeiro e depois de todos os setores 

viverão de inovações radicais, pois a digitalização do mundo, com a 

criação de verdades cada vez mais líquidas, irá acelerar os negócios. 

Um modelo Google, com seus brinquedos, será amanhã algo corriqueiro nos lugares 

mais conservadores, exigindo um perfil completamente diferente de profissional e de 

organizações. É resultado de um politeísmo generalizado, onde a verdade líquida 

precisa ser canalizada em projetos rápidos e colaborativos. 

As manifestações de junho de 2013 no Brasil apontaram para essa direção. 

 Quem continua a lembrar, já está na frente. 
 Quem esqueceu e voltou aos velhos hábitos, está devendo. 

Assim, vamos começar a ver cada vez mais organizações demandando na sociedade a 

radicalidade na educação, na mídia, no ambiente de trabalho, alterando o modus-

operandi do monoteísmo atual para o politeísmo digital. 

Tenho experimentado em sala de aula, como fator motivador para essa passagem da 

sensação da imortalidade para a mortalidade, através de introdução da filosofia, na qual 

introduzo a questão do propósito. 

Tenho entrado na linha dos existencialistas, tais como Heidegger (“O humano é um 

projeto de humano que se constrói por iniciativa deste”) e Sartre (“Você é aquilo que 

fará com que querem que você seja/fosse”), que colocam a questão da morte e da 

liberdade como fatores estruturantes do ser humano. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/09/25/o-fim-da-imortalidade-monoteista/tunel/
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A inovação radical que passará a ser um padrão pede uma mente existencialista. 

Que dizes? 

  

  

http://nepo.com.br/2013/09/25/o-fim-da-imortalidade-monoteista/sartre-heidegger_thumb/
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A macro-canalização cognitiva 

http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/ 

Versão 1.1 – 24/09/2013 

Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

 

Vimos aqui no fenômeno da Revolução Cognitiva  o raio-x do que 

significa a passagem de uma mídia de massa para uma mídia de missa 

(social), no qual cada um tem também a sua própria “Igreja” e seus 

fiéis. 

Basicamente o que ocorre neste fenômeno é a possibilidade – em função das 

características de uma nova tecnologia cognitiva e seu baixo custo – de possibilitar a 

massificação do uso de canais de informação por quem não podia ter. 

Ou seja, rapidamente pode-se ter um blog, um canal no Youtube, um perfil no 

Facebook, ou no Twitter. O fenômeno parece algo simples, mas tem implicações 

profundas em termos coletivos e individuais. 

Passa-se de uma tela colorida da tevê, na qual éramos passivos, para uma tela em 

branco, na qual podemos colocar algo no mundo. 

Estamos prontos para isso? 

http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/13009683-1/
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Esse movimento de massa é o que vou chamar de macro-canalização cognitiva que é um 

movimento de massa da passagem do não-canal para um canal de acesso. Como vemos 

na figura abaixo. 

 

Ou como vemos na comparação abaixo: 

 

http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/canalizacao/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/canalizacao2/
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Muitos acreditam que essa passagem de quem não tinha canal informacional para ter um 

canal é fácil, mas não é, pois a passagem de  consumidor de informação para produtor altera toda 

a perspectiva subjetiva do ser humano, da passagem da passividade para a pró-atividade. 

E isso, acredito, é o principal obstáculo para a Reforma da Governança da Espécie em 

curso, pois: 

Quando tentamos implantar projetos colaborativos digitais, esbarraremos justamente 

na falta de preparo dos sem canais assumir que agora têm um e precisam lidar com 

ele. É uma subjetividade que foi preparada para consumir informação (fiéis 

monoteístas informacionais) para agora um novo modelo de produção também de 

informação (padres politeístas informacionais). 

Muitos podem até ser bem discretos no uso das mídias sociais, mas estarão lá, de 

alguma forma, saindo da passividade, mesmo que seja apenas colocando uma foto para 

mais gente. 

Além disso, o ato de curtir, compartilhar, escolher o que consumir, o tira da poltrona, 

lhe dando um “controle remoto politeísta” muito mais sofisticado. 

Tal mudança tem um forte impacto na subjetividade de quem passa a ter 

um canal, pois é preciso rever a passividade de uma sociedade 

monoteísta, de quem não tinha canal para assumir a responsabilidade de 

quem passou a ter em uma sociedade politeísta, que cada um é também 

produtor da verdade. 

 

A nossa subjetividade monoteísta nos leva a uma alienação passiva, que 

precisa ser trabalhada para que os canais atuais, ainda muito 

monoteístas, possam começar a produzir novas verdades, pois estamos 

intoxicados do modelo anterior. 

Veja abaixo o trabalho relevante que é preciso ser feito: 

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-reforma-da-governanca/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/677b96768cb5abbf8d71ea90bf1a9192/
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Tenho experimentado isso nas minhas turmas, através de um método em que essa 

passagem passa da invisibilidade para a visibilidade. 

Podemos ainda acrescentar que essa passagem do sem canal para o com canal significa 

uma inversão do fluxo das verdades, que podemos ver com mais detalhes aqui. 

É isso, 

que dizes? 

  

  

  

http://nepo.com.br/2013/09/24/a-inversao-do-fluxo-das-verdades/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/canal_sem_canal/
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As duas colaborações: a psicológica e a tecnológica 

(não confunda!) 

http://nepo.com.br/2013/09/20/duas_colaboracoes/ 

Versão 1.1 – 20/09/2013 

Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

 

A maioria dos erros consiste apenas em que não aplicamos corretamente 

o nome às coisas – Espinosa; 

Estou empenhado em experimentar o novo método de implantação de projetos colaborativos, definido 

aqui no meu novo livro. Estamos já com duas turmas formadas e partindo para a terceira na 

IplanRio, empresas de tecnologia do município do Rio de Janeiro. 

Lá criamos o Laboratório de Inovação Colaborativo Digital (o nome ainda é provisório). 

Desde o início o laboratório era de Inovação, mas como detalhei aqui, 

inovação é uma palavra genérica e, mesmo sendo nova, já se desgastou, 

pois tudo pode ser inovação e inovação pode ser algo que pode ajudar e 

até atrapalhar. 

Por isso, resolvemos colocar o colaborativo no nome. 

Ontem, tivemos uma boa discussão sobre isso e percebi um problema com a 

palavra/conceito colaboração na cabeça das pessoas. 

http://nepo.com.br/2013/09/20/duas_colaboracoes/
http://nepo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/capa1.gif
http://nepo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/capa1.gif
http://nepo.com.br/2013/09/13/pelo-fim-da-inovacao-pura/
http://nepo.com.br/2013/09/20/33353/colaboracao-e-cooperacao-2/
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Ao ouvir colaboração todo mundo liga diretamente à colaboração psicológica. Explico. 

A colaboração psicológica é aquela em que você está trabalhando hoje de uma maneira, 

mas poderia ser mais colaborativo no seu trabalho, mais pró-ativo, fazer algo além do 

que você já faz. 

A colaboração psicológica, assim, colocaria você mais disposto a ajudar aos outros. 

Seria incentivada pelo RH e seria medida pelo clima organizacional, ou algo parecido. 

Incentivar a colaboração psicológica é algo ótimo, diria que é a cereja 

do bolo de qualquer projeto, mas não é disso que um projeto de 

inovação colaborativa digital deve se propor como eixo central! O bolo 

é outro! 

Estamos, entretanto aqui falando aqui de colaboração provocada pela tecnologia. 

A colaboração tecnológica é a mudança de topologia de  uma rede de 

informação, que provoca mudanças na forma de produção de verdades, 

sejam elas tangíveis (produtos e serviços) ou intangíveis (ideias). 

A base para um projeto de colaboração tecnológica, como o nome já diz, é o 

desenvolvimento e implantação de plataformas digitais colaborativas, nas quais as 

pessoas deixam de trabalhar no modelo atual e passam a trabalhar em um novo modelo. 

A colaboração passa a ser compulsória na plataforma, pois o simples 

uso da nova plataforma melhora a forma de trabalhar, mesmo que a 

http://nepo.com.br/2013/09/20/33353/054__linksmos__dykai-lt/
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pessoa não queira. A plataforma vai promover ações que deixarão 

rastros e estes serão utilizados pelos que vêm depois. 

(Entende-se aqui rastros como tudo aquilo que fica depositado na navegação de cada usuário em uma 

base de dados e passa a ser utilizado para gerar valor. Há rastros involuntários, como o simples clicar, 

que é da própria natureza da navegação, ou como comprar, baixar, compartilhar.  Quando se faz, o 

rastro é automaticamente gerado . E o rastro voluntário, no qual o usuário tem a consciência de que 

estará deixando algo para quem vem, tal como uma avaliação, curtir, comentar, estrelar.) 

Assim, ao implantar uma plataforma colaborativa digital a organização estará deixando 

de resolver um dado problema de uma forma “A” e passando a resolver de uma forma 

“B”. A nova forma, a partir da plataforma, permite que haja melhor integração entre os 

agentes, o acesso a todo o histórico do que é feito e a possibilidade de classificação dos 

registros, criando uma relevância, a partir dos rastros deixados. 

É o que estou chamando de colaboração digital. Ou para ser mais preciso, em 

colaboração em plataformas colaborativas digitais. 

 

Ou seja, quem usa passa a co-laborar, trabalhar de forma conjunta, de uma nova 

maneira, melhorando pelo simples uso da plataforma a eficiência em resolver um dado 

problema. 

Em cima, desse processo podemos continuar atuando na colaboração psicológica, mas o 

modo de trabalho já terá mudado e alterado pela tecnologia. 

Mais claro? 

Que dizes? 

  

http://nepo.com.br/2013/09/20/33353/conteudo-colaborativo/
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Pelo fim da inovação pura 

http://nepo.com.br/2013/09/13/pelo-fim-da-inovacao-pura/ 

Versão 1.0 – 13/09/13 

Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

 

Já escrevi aqui sobre a necessidade de se pensar inovação como migração, aqui vou 

discutir o conceito de inovação independente da migração necessária para o mundo 

politeísta. 

A ideia é questionar o termo inovação de forma pura, pois projetos de 

inovação pode ser qualquer coisa. E até ser algo que mais atrapalha do 

que ajuda. 

Inovação na Wikipédia: 

http://nepo.com.br/2013/09/13/pelo-fim-da-inovacao-pura/
http://nepo.com.br/2013/09/13/pelo-fim-da-inovacao-pura/45132-2/
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A palavra é derivada do termo latino innovatio, e se refere a uma ideia, método ou 

objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores.  

Inovar aqui seria colocar algo novo em uma prática antiga. 

 Se for alto pouco novo, parecido é incremental. 
 Se for muito novo, algo completamente novo, é radical. 

E aí temos algo interessante, pois temos que usar duas ferramentas cognitivas diferentes em cada caso. 

 A inovação incremental é algo que muda o que já foi concebido, que já tem algo concreto que 

precisa ser melhorado. Pode haver um grau de abstração, mas é baixa abstração, pois trabalha-se 

com os sentidos. É algo que se pode ver, ouvir, tocar que está de uma forma e precisamos fazer 

alguma mudança. 
 A inovação radical é algo que muda algo que ainda NÃO foi concebido, que não tem algo 

aparente. Exige um grau de abstração muito maior, pois é alta abstração, pois trabalha-se com 

projeções de algo que não existe e pode vir a ser, com latências e possibilidades. É algo que não 

se pode ver, ouvir, tocar que está de uma forma e precisamos fazer alguma mudança. 

 

  

Independente de projetos de inovação de migração, que detalhei aqui, toda organização 

deveria ter uma carteira de inovação para promover inovações, conforme a fluidez da 

competição que está inserida. 

Organizações que lidam com ambientes menos competitivos vão apostar mais em 

inovação incremental e vice-versa. 

http://nepo.com.br/2013/09/13/pelo-fim-da-inovacao-pura/pareja/
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(Isso vai depender também do apetite dos gestores por novidades, onde entra o toque da 

personalidade de cada um.) 

No filme que vi recentemente sobre Jobs e a Apple. “Jobs”. 

Mostra claramente a constante tensão entre uma empresa incremental ou radical. 

Quando Jobs é afastado a Apple perde a sua capacidade de radicalizar o mundo e, 

portanto, em função de sua área o valor. Quando ele volta, ocorre o contrário. 

 

  

De tudo isso, é fundamental que tenhamos a noção de que inovação não 

pode virar uma palavra da moda, vazia de significado, quase um mantra 

para “fingir que estamos sendo modernos” e ninguém perceber que não 

estamos querendo mudar nada. 

Por aí, que dizes? 

  

http://nepo.com.br/2013/09/13/pelo-fim-da-inovacao-pura/attachment/051047200/
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Rumo à inovação politeísta 

http://nepo.com.br/2013/09/13/inovacao_politeista/ 

Versão 1.0 – 13/09/13 

Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

 

Hoje tudo é inovação, todos somos inovadores. Quem não é inovador? 

O ser humano precisa de palavras genéricas quando não compreende certas coisas para 

se sentir bem. 

Vê-se claramente que o mundo está se mexendo de forma diferente, está 

muito mais instável e veloz, mais rápido e isso faz com que as 

organizações tenha que se lançar as algo que elas detestam: mudar.  

 (Ver mais por que o humano detesta mudanças aqui). 

http://nepo.com.br/2013/09/13/inovacao_politeista/
http://nepo.com.br/2013/09/11/santa-crise-maldita-crise/
http://nepo.com.br/2013/09/13/hitler-e-a-inovacao/w3/
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Acredito que inovação, assim, passou a ser algo como um bezerro de ouro, um santo na 

parede, algo pomposo e bonito, mas não significa muita coisa tal como já foi ou ainda é 

gestão do conhecimento, reengenharia, OEM, gerência de projetos, etc… 

Tudo isso pode/ou pôde ser algo interessante ou um verdadeiro desastre, depende de 

como a coisa vai ser pensada e implantada. 

Podemos dizer, assim, que é preciso URGENTEMENTE adjetivar a inovação. 

Se falamos que estamos em um projeto de inovação começam os pedidos 

para melhorar a toalha do banheiro (que é inovação), mudar a máquina 

do café (que é inovação) ou colocar uma impressora diferente (que é 

inovação).  

 

Quando pensamos inovação, ou em projetos de inovação, ou em criação de carteira de 

inovação, é preciso compreender por que agora e não antes é preciso inovar? Inovar 

para onde? De que forma e para que lugar? 

Aqui na  REDE DE PESQUISA AVANÇADA EM ANTROPOLOGIA 

COGNITIVA (REPAAC), onde desenvolvemos filosofias e teorias ninjas, observamos 

o seguinte: 

 a) o mundo está mais instável por esse adensamento cada vez maior que 7 bilhões de pessoas nos 

obriga; 
 b) essa demografia nos pressiona a criar uma coisa chamada computador e depois Internet; 
 c) a circulação das ideias ganhou com estas novas tecnologias cogntivas em complexidade, a 

saber: flexibilidade, velocidade e capilaridade; 

http://nepo.com.br/2013/09/03/precisamos-de-teorias-ninjas/
http://nepo.com.br/2013/09/13/hitler-e-a-inovacao/401440_1_400/
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 d) do ponto de vista da macro-cultura humana, se encerra um ciclo do mundo 

impresso-eletrônico  monoteísta com uma verdade que vem do alto e fechada 

para um novo politeísta digital , no qual a verdade que vem de baixo e aberta); 
 e) tal complexidade cognitiva politeísta nos leva a um novo cenário de criação de novos projetos 

inovadores sob esses novos paradigmas tecno-culturais; 
 f) e, portanto, a estabilidade do mundo pré-digital não existe mais, mas não se cria valor apenas 

inovando sem direção de forma incremental, pois é preciso se direcionar para o futuro politeísta, 

a partir da leitura de um dado cenário, que os projetos de inovação, geralmente, não têm. 

 

Este cenário nos leva a um tipo de inovação específico que é uma 

inovação digital radical rumo ao politeísmo (olha aí três adjetivos). A 

saída, para ser mais exato, das organizações de um modelo de 

circulação de ideias monoteísta impresso-eletrônico para um novo 

digital politeísta. 

Assim, é preciso dividir a inovação em duas: 

 - a inovação incremental ainda dentro do próprio no monoteísmo em fase terminal - que é 

necessária e vai dar continuidade ao modelo monoteísta impresso-eletrônico, pois não acabará de 

uma hora para outra, mas vai perdendo valor progressivamente;  

http://nepo.com.br/2013/09/13/hitler-e-a-inovacao/4-asamblea-de-santos-en-el-cielo/
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Porém com a necessidade de criar laboratórias de inovação politeístas, ou colaborativos 

para praticar uma inovação radical; 

 - inovação radical politeísta – que vai criar novos projetos pilotos para experimentar a nova 

cultura digital politeísta, que vai ganhar valor progressivamente. 

Na verdade, então, quando falamos aqui na REPAAC em inovação, no 

fundo, estamos nos referindo à migração assumida e conscientes de um 

mundo “a” para um mundo “b”. 

Do monoteísmo para o politeísmo, que é uma cultura de construção das verdades 

tangíveis (produtos e serviços) e intangíveis (ideias) completamente diferente. 

Para enxergar o politeísmo, entretanto, exige-se um trabalho grande de abstração, dentro 

da nova filosofia tecno-cognitivista e das novas teorias da Antropologia Cognitiva. 

  

http://nepo.com.br/category/a-canal-do-youtube/filosofia-3-0/
http://nepo.com.br/category/a-e-books/antropologia-tecno-cognitiva/
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A realidade é uma suruba! 

http://nepo.com.br/2013/09/03/a-realidade-e-uma-suruba/ 

Versão 1.0 – 03/09/13 

Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

 

Tenho feito um exercício com todos meus alunos logo no início das aulas sobre o que é 

a realidade. 

De maneira geral, colocam a realidade como algo tangível, atingível, 

por um lado, e as percepções de outro. Uma realidade a-histórica, fixa 

como o sol, fruto do fim da era monoteísta-impressa-eletrônica.  

Já disse aqui que vivemos um momento particular na história da humanidade do fim 

da contração cognitiva rumo à expansão cognitiva (algo como um politeísmo-

digital). Hoje, posso constatar que nossa taxa de abstração atingiu um número muito 

baixo. Encaramos a realidade de forma muito pouco crítica, apesar dos protestos em 

todo o mundo e em particular de junho 2013 no Brasil. 

Se fosse a mim perguntado o que é a realidade eu diria que é uma verdadeira suruba entre: 

 - os fatos; 
 - as interpretações; 
 - as percepções; 
 - os interesses; 
 - e os contextos. 

Como vemos na figura abaixo: 

http://nepo.com.br/2013/09/03/a-realidade-e-uma-suruba/
http://nepo.com.br/2013/09/03/movimentos-humanos-tecno-cognitivos-expansao-e-contracao/
http://nepo.com.br/2013/09/03/a-realidade-e-uma-suruba/download-27/
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Podemos dizer que a realidade é constituída de fatos interpretados em dadas percepções, a partir 

de interesses, em um dado contexto por cada pessoa ou um dado coletivo. 

Assim, a realidade é tudo menos algo que possamos dizer que aquilo é a realidade. 

Podemos dizer que é pouco provável que aquilo não seja um fato, dependendo muito do 

fato. 

A morte de alguém é algo nessa direção, desde que o corpo esteja ali para ser visto e 

reconhecido. 

É importante também analisar o contexto. 

Hoje, com as ferramentas que temos, o momento que vivemos, com os 

pensadores de plantão (que nos dão uma taxa de qualidade de 

percepção) e com as mídias que temos, mais ou menos controladas e no 

momento sócio-político-econômico podemos ver algumas coisas que 

serão vistas de forma completamente diferente depois. 

A suruba do real depende de muitas coisas, até mesmo de como acordamos ou vamos 

dormir, pois nosso humor de manhã pode ser um para um determinado fato e de noite 

outro completamente diferente. 

Assim, o que podemos ter, como visão filosófica diante da realidade, é uma atitude de 

humildade e de completo respeito, pois o que hoje parece ser chão, amanhã é buraco e 

vice-versa. 

http://nepo.com.br/2013/09/03/a-realidade-e-uma-suruba/suruba/
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Que dizes? 
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Segunda apresentação do laboratório de inovação da 

IplanRio 

http://nepo.com.br/2013/08/28/segunda-apresentacao-do-laboratorio-de-inovacao-da-iplanrio/ 

Proposta: uso da colaboração de massa para combater a complexidade da fiscalização 

do transporte urbano do Rio de Janeiro (ônibus). 

  

 Apresentação no dia 27/08/13  

Veja o vídeo. 

  

  

http://nepo.com.br/2013/08/28/segunda-apresentacao-do-laboratorio-de-inovacao-da-iplanrio/
http://www.youtube.com/watch?v=kFKMUX5E7W0&feature=youtu.be
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Primeira apresentação do laboratório de inovação da 

IplanRio 

http://nepo.com.br/2013/08/27/primeira-apresentacao-do-laboratorio-de-inovacao-da-iplanrio/ 

Proposta: uso da colaboração de massa para combater a complexidade da fiscalização 

do transporte urbano do Rio de Janeiro (ônibus). 

 Apresentação no dia 22/08/13  

 

Veja o vídeo. 

  

http://nepo.com.br/2013/08/27/primeira-apresentacao-do-laboratorio-de-inovacao-da-iplanrio/
http://youtu.be/7hEs4HeXAxA
http://nepo.com.br/2013/08/27/primeira-apresentacao-do-laboratorio-de-inovacao-da-iplanrio/iplan/



