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e não como uma fonte de inspiração para produtos
inovadores no contexto de processos criativos.
Dessa forma, entre os desafios do ecodesign, um
aspecto-chave é propiciar uma prática que integre os
aspectos técnicos dos projetos ao processo criativo
das equipes. Prática que coloca à disposição de
cada integrante das á r e a s envolvidas no processo
de inovação os meios para trabalhar um conjunto
complexo de variáveis
técnicas, tendo em vista
as metas e objetivos
estratégicos,
de
forma
criativa e favorecendo
a busca constante de
soluções mais avançadas
que as convencionais.
Para isso, essa prática
precisa
fornecer
um
caminho que leve em
conta as condições - sem
restringir - e propicie a
ousadia nas soluções, sem
descolar das condições.
Uma plataforma para o
pensamento criativo.
No nosso trabalho, estamos explorando o Simplexity
Thinkmg, um sistema integrado por um processo
criativo de resolução de problemas, modelos mentais,
técnicas, ferramentas e um inventário de identificação
do estilo criativo de indivíduos e equipes. Sistema
que permite aliar pensamento lógico e imaginativo,
exploração e avaliação, e, desse modo, utilizar
integralmente o potencial criativo de equipes para o
propósito abrangente do ecodesign.
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liar inovação e sustentabilidade é um desafio
permanente - ao mesmo tempo, risco e
oportunidade - para equipes que trabalham
em processos de criação e desenvolvimento de
novos projetos, ou funil da inovação, na perspectiva
de gerar valor aos clientes e para a sociedade.
O ecodesign é uma nova área de conhecimento
desenvolvida para dar conta desse desafio.
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Surgido na indústria eletrônica nos EUA, início
da d é c a d a de 1990, foi na Europa, em meados
dessa mesma década, que adquiriu o caráter de
uma abordagem conciliadora entre a busca pela
sustentabilidade e a inovação em produtos.
Seu propósito, de incluir requisitos de desempenho
ambiental ao processo de desenvolvimento de
produtos, define sua abordagem abrangente como
fator de gestão ambiental proativa e estratégia de
inovação alinhada ao conceito de desenvolvimento
sustentável.
No Brasil, onde dá os primeiros passos, esse
conceito ainda é visto como uma barreira à inovação,
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Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 478, p. 36, nov. 2012.

