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É mais fácil inovar do
que definir a inovação
O que é inovação? Alguns especialistas, como o profes-
sor e pesquisador da Fundação Getulio Vargas Moyses Si-
mantob, acham que inovação é a invenção que passa pelo
teste de mercado. Outros acham simplesmente que,
quando a pergunta é feita, não estamos diante de uma
inovação, porque as inovações se impõem, independen-
temente de como sejam qualificadas. De qualquer ma-
neira, é grande a convergência de opiniões para o ponto
em que uma iniciativa só deve ser considerada inovadora
quando contribui para a sustentabilidade.

Pode-se, por exemplo, ser inovador em um progra-
ma de desmatamento, como os predadores que inven-
taram usar correntes de ferro presas a tratores para tor-
nar mais eficiente a derrubada de árvores na Amazô-
nia? Como se pode observar, talvez seja mais fácil pra-
ticar do que definir a inovação. De qualquer maneira,
essa é uma expressão que veio para ficar, principal-
mente no que se refere à gestão sustentável. Há setores
que correm grandes riscos se for desacelerado ou inter-
rompido o processo de inovação.

Em busca da metáfora perfeita para definir o que é
inovador, alguns acham o ponto de partida num con-
ceito do matemático John Nash Jr., criador da Teoria
dos Jogos e Nobel de Economia de 1994. A ideia de
Nash segundo a qual uma equação com muitas variá-
veis produz muitas respostas para um mesmo proble-

ma pode ser apontada
como pressuposto es-
sencial para o pensa-
mento inovador, uma
vez que esse conceito
quebra o paradigma a
que estamos habitua-
dos, de uma solução
ideal para um proble-
ma específico.

Outras teses apon-
tam para o uso da na-
tureza como matriz de
inovação. A pesquisa-
dora Janine Benyus,
criadora da Biomimé-
tica, misto de tecnolo-
gia e ciência aplicada
que emula as soluções

produzidas pelos seres vivos para enfrentar desafios do
meio ambiente, é a musa dessa corrente de pensamen-
to. Há uma interconexão clara entre Nash e Benyus, no
sentido em que também na biologia sobram exemplos
de equações com múltiplas variáveis a oferecer alterna-
tivas para soluções inovadoras.

Tais matrizes de pensamento inovador podem ter seu
ninho em referências ainda mais antigas, como, por
exemplo, no diálogo de Platão ao qual se deu o título de
Kubernetes, ou a arte de pilotar barcos e homens. Além
da conexão essencial entre matemática e observação da
natureza, presente no pensamento platônico, estão nes-
sas reflexões as origens da Cibernética, mãe da inovação
no mundo contemporâneo. O consolidador dessa ciência
e dos processos de automação, Norbert Wiener, se inspi-
rou em Platão para elaborar sua teoria sobre Controle e
Comunicação nos Animais e nas Máquinas.

De Platão a Wiener, de Wiener a Nash e de Nash a
Benyus, talvez a essência da inovação seja a constatação
do alto valor da diversidade (de elementos em uma equa-
ção, ou de alternativas em qualquer escolha). Em todas
essas fontes de inspiração brota o princípio segundo o
qual há variáveis que podem ser controladas — e elas au-
mentam segundo avança o conhecimento científico — e
variáveis que seguirão sendo intangíveis. Esse exercício
de humildade também faz parte da receita da inovação. ■
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A ideia de Nash
segundo a qual uma
equação com muitas
variáveis produz
muitas respostas para
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pode ser apontada
como essencial
para o pensamento
inovador

QUARTA-FEIRA

GESTÃO
TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Text Box
Matéria

jaime
Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 35.


	P_11.pdf
	P_36.pdf
	P_46.pdf
	P_47.pdf



