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Na última edição de AMANHÃ, apresen-
tei os "pilares" que sustentam a inovação ao lon-
go do tempo, todos eles abordados no livro
Innovations - The New Ways Companies are
Making a Difference and Making Money (veja
mais detalhes no final deste artigo). Descrevi três
fatores básicos de sucesso: planejamento e "ca-
pital paciente" patrocinadores apaixonados e
persistentes e, finalmente, modelos de negó-
cios inovadores. Esses fatores são comuns a to-
dos os tipos de inovação - inclusive àqueles
que não têm foco em sustentabilidade.

Há, porém, outros fatores que determinam
o modo com que as inovações alcançam resulta-
dos sustentáveis. São características em comum
que, de uma forma ou de outra, tornam as ino-
vações melhores do que as alternativas já exis-
tentes no mercado. São elas: l) ênfase em ga-
nhos de eficiência com recursos não-renováveis;
2) uso de materiais, processos ou tecnologias mais
ecológicos sem perda de desempenho; 3) cria-
ção de sistemas simples, mas eficazes de coleta e
monitoramento de informações; e 4) criação de
benefícios não-lineares para as diversas partes
envolvidas. Podemos desdobrar essas quatro ca-
racterísticas da seguinte forma:

Um dos atributos que tornam a inovação
sustentável é a eficiência na utilização de recur-
sos não renováveis. Embora não sejam a "últi-
ma bala na agulha" essas inovações incrementais
atuam como pontes para tecnologias que fa-
zem uso integral de recursos renováveis - mas
que, hoje, ainda são novas ou caras demais para
servirem como substitutos eficazes às tec-
nologias já existentes.

Por exemplo: o primeiro veículo híbrido
produzido em massa no mundo, o Toyota Prius,
tem a propriedade de consumir pouquíssimo
combustível. Mas foi feito para funcionar no
sistema de transporte já existente, baseado em
combustíveis fósseis, na distribuição de postos

de gasolina etc. Enquanto isso, as outras com-
panhias despejaram vários bilhões de dólares e
dedicaram muitos anos ao desenvolvimento de
veículos inteiramente elétricos. Para deslanchar,
porém, os elétricos ainda dependem de avan-
ços na infraestrutura e de um comportamento
inteiramente novo do consumidor. Ao apostar
em uma solução intermediária, que fazia um
uso mais eficiente de combustíveis, a Toyota
construiu uma posição dominante no merca-
do de veículos ecológicos. Não por acaso, de-
verá lançar a terceira geração de híbridos ainda
neste ano.

Produtos e tecnologias realmente inovado-
res substituem recursos escassos ou finitos por
outros, mais abundantes ou renováveis - plás-
tico orgânico em vez de plástico à base de pe-
tróleo, bambu em vez de madeira etc. Essas
inovações também incluem produtos plena-
mente reciclados ou recicláveis. Um exemplo
é o "Common Threads" programa de reci-
clagem adotado pela fabricante de roupas de
inverno Patagônia. A empresa desenvolveu uma
tecnologia que permite reutilizar partes de ja-
quetas usadas na fabricação de peças novas - e
sem perdas de qualidade. A tarefa não foi fácil.
A Patagônia sabia que seus clientes não fica-
riam satisfeitos com roupas de qualidade infe-
rior. Por isso, passou anos buscando os mate-
riais e o sistema de reciclagem certos. Tendo ob-
tido sucesso com jaquetas de lã do tipo "fleece" a
empresa planeja, agora, expandir o programa
para todas as suas linhas de vestuário.

As inovações que perduram ao longo do
tempo fornecem informações precisas e rele-
vantes a respeito de quando, como e por que
utilizam certos recursos. De posse dessas in-
formações, os consumidores aceitam assumir
novos comportamentos. É justamente por isso



que inovações desse tipo são críticas. Embora
importante, a tecnologia propriamente dita gera
poucos benefícios ambientais quando vem
desacompanhada de mudanças no comporta-
mento humano. É preciso oferecer informa-
ções detalhadas sobre o uso individual de re-
cursos comunitários para que as pessoas tam-
bém se ajustem. Nesse sentido, dois projetos-
pilotos - o PowerMeter, do Google, e o Siste-
ma de Informação do Uso de Energia, do
Oberlin College - mostram que a disponibili-
dade de informações é essencial para que o
consumidor tome decisões melhores e mais in-
teligentes no controle do desperdício. Ambas
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as iniciativas permitem que as pessoas
monitorem os custos de operação de suas ca-
sas, escritórios, prédios etc.

A quarta característica típica das inovações
que se tornam sustentáveis é o chamado "pon-
to-em-que-todos-ganham" Comecemos com
um exemplo, o da norte-americana PFNC -
sigla de "Por Fin, Nuestra Casa" O negócio da
empresa é transformar contêineres vazios vin-
dos da China em casas para os trabalhadores
mexicanos que vivem nas proximidades da
fronteira com os Estados Unidos. A PFNC par-
te da premissa de que reciclar esses contêineres
ou embarcá-los de volta para a China é uma
operação cara demais. Além disso, percebeu
que muitos trabalhadores mexicanos não se in-
comodariam de viver em contêineres improvi-
sados - até porque a maioria deles vive em fa-
velas de papelão e alumínio.

A casa-contêiner vem equipada com ma-
teriais renováveis e custa menos de US$ 8.000.
Mesmo assim, ainda é cara demais para alguns
trabalhadores. Por isso, a PFNC está trabalhan-
do para que as grandes empresas norte-ameri-
canas - que empregam essa mão-de-obra de
baixa renda - paguem o custo inicial de mora-
dia e descontem um valor razoável de seus fun-
cionários a cada mês. As empresas gostam da
idéia porque ela cria casas sólidas e comunida-
des estáveis, o que reduz o turnover típico dos
empregados desse grupo social. A PFNC fa-
tura o suficiente para continuar a reciclagem
de contêineres e investir em crescimento. E os
trabalhadores mexicanos conseguem mora-
dias acessíveis e mais dignas. Eis aí o ponto-
em-que-todos-ganham: trata-se da capacidade
de trazer resultados interessantes para pelo
menos três grupos diferentes, cada qual com
necessidades, recursos e comportamentos
muito distintos.

Embora não sejam os únicos, esses quatro
"caminhos" estão sempre presentes nas inova-
ções sustentáveis. Procure encontrar uma ma-
neira de trilhá-los - e você encontrará a forma
mais inteligente e bem-sucedida de acelerar a
chegada das suas inovações ao mercado.
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