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que, quando forem tomar suas decisões multimilio-
nárias, já tenham visto as tecnologias disruptivas 
que podem estar por vir. 

O senhor acha que o modelo do Media Lab pode 
ser replicado? Não. O Media Lab é peculiar. Ele foi 
fundado num momento especial e está dentro do 
MIT. E não acho que precisemos ter muitos Media 
Labs. Algumas das coisas que nós fazemos, como o 
financiamento de pesquisas sem direcionamento, 
poderiam - e deveriam - ser copiadas, mas creio 
que exatamente o mesmo modelo, não. Seria melhor 
cada um tentar ser um pouco diferente. 

Quais são os projetos com maior potencial disrup-
tivo desenvolvidos hoje no Media Lab? Estamos 
estudando como melhorar a qualidade de vida nas 
cidades, usando serviços compartilhados, mudando 
a natureza do transporte e acumulando bigdata para 
entender como as pessoas se comportam. Criamos 

o CityCar, um carro elétrico 
dobrável para uso compar
tilhado. Temos o centro de 
Extreme Bionics, que cria 
interfaces químicas, mecâ
nicas e elétricas para o cére
bro e o corpo, para superar 
as deficiências físicas [são 

projetos como a invenção 

de um tornozelo mecânico]. 

Trabalhamos também com 
a educação. Queremos des
cobrir como usar a tecnolo
gia para fazer as pessoas se 
interessarem em aprender 
e como criar comunidades 
de aprendizado. 

Quanto tempo as invenções 
do Media Lab demoram 
para chegar ao mercado? 

Depende do projeto. A NBC, 
por exemplo, queria fazer al
guma coisa de diferente para 
o basquete. Nós inventamos 

uma cesta que, quando você enterra, mostra a força 
usada na enterrada. Isso foi usado nos playoffs. Fi
zemos tudo em 90 dias. Para outras coisas, como o 
tornozelo robótico, estamos demorando décadas. 

Apesar de sua importância econômica, o Brasil 
não consegue fazer a inovação deslanchar no pais. 
O que pode ser feito? Quando se tem um mercado 
doméstico grande, como o Brasil, não é preciso ser 
tão competitivo com o resto do mundo. E uma situ
ação parecida com a do Japão. Qualquer empresa 
japonesa que comece com Nippon ou Tokyo não 
vai durar muito, porque está olhando apenas para si 
mesma. As empresas japonesas do pós-guerra, que 
tiveram de lutar no mercado externo, como a Toyota 
e a Sony, ficaram fortes. Se o Brasil quiser fazer o 
mesmo, terá de ir para o exterior e lutar por meio 
da inovação, não do preço das commodities. 

O senhor diz que as grandes empresas se preo
cupam mais em não perder dinheiro do que em 
criar algo novo. Qual a melhor maneira hoje para 
as companhias lidarem com a inovação? E inovar 
nas fronteiras. Na década de 20, a 3M era apenas 
uma empresa de lixas. Foi quando um engenheiro 
da companhia percebeu que as fitas usadas para 
ajudar a pintar carros com mais de uma cor acaba
vam estragando um pouco da pintura quando eram 
retiradas. Ele decidiu, então, inventar um produto 
que acabasse com o problema e criou a fita-crepe. 
No início, o executivo-chefe da 3M foi contra o 
projeto: "Nós somos uma empresa de lixas. Man
tenha o foco", disse. Um pouco mais tarde, durante 
a Grande Depressão, a fita-crepe iria salvar a 3M, 
porque os americanos passaram a usá-la para fazer 
remendos, ao invés de comprar novos produtos. Isso 
introduziu na empresa um gene da preocupação com 
o futuro. A empresa também passou a olhar o que há 
fora do tradicional departamento de P&D. O certo é 
dar liberdade para todos os funcionários inovarem. 
Não é uma ideia nova, mas com a queda do custo da 
inovação é possível colocar isso mais em prática. As 
empresas também podem apoiar e interagir com 
startups, até porque grandes companhias nunca 
terão a agilidade de uma startup. 
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O que o senhor acha que faz a cultura americana 
ser tão inovadora? Eu não creio que ela seja ino
vadora de maneira geral. Acho que existem bolsões 
de inovação, como o Vale do Silício. Essa região 
fica longe de Washington D.C. e da sede das gran
des empresas. Quando se está ao lado de grandes 
companhias, do governo e se tem dinheiro fácil, é 
difícil inovar. Acho que o desemprego também é 
importante para criar startups. Boa parte da inova
ção vinda do Vale do Silício surgiu quando houve 
cortes massivos de pessoal e um grande volume de 
profissionais inteligentes ficou sem emprego. Outro 
aspecto que ajudou o Vale é que lá é ilegal exigir que 
funcionários assinem contratos se comprometendo 
a não sair das empresas para criar companhias que 
compitam com ela. Lá alguém pode sair do Google 
e ir trabalhar no Facebook no dia seguinte. 

Como o senhor avalia o tipo de inovação que está 
surgindo no mundo? Eu acho que existe muita ino
vação incremental. Poucas são radicais. A pesquisa 
sem direcionamento é uma das coisas que estamos 
fazendo para ir além. Para mim, rigor, avaliação em 
360", métricas, tudo isso tem puxado os profissionais 
para a inovação incremental, porque você é finan
ciado para criar coisas que se estendem, ao invés de 
explorar novas áreas. Não à toa, é possível encontrar 
mais inovação em alguns lugares da Europa, onde 
não há uma comunidade para financiamento de 
projetos, do que nos Estados Unidos. Lá você acha 
coisas como o Skype. Há uma procura maior por 
criar algo. Nos EUA, as empresas estão sendo fun
dadas para ser vendidas cada vez mais rápido. 

Para serem aceitos no Media Lab, os estudantes 
não precisam ter ensino superior. Qual o papel 
da educação formal na inovação? No Media Lab, 
nem para ser diretor você precisa de um diploma 
[vide o próprio Ito]. Acho que isso depende da sua 
personalidade. Algumas pessoas trabalham melhor 
na educação formal, outras não. E é verdade que 
existem alguns campos que exigem mais educação 
formal do que outros. Porém, acho que a relação 
custo-desempenho da educação formal precisa 
ser reavaliada. As provas e notas são um ótimo 

sistema quando o objetivo é 
criar pessoas iguais. Agora, 
no entanto, nós precisamos 
de diversidade. 

O senhor foi um dos pionei
ros da internet e investiu 
em startups como o Twitter. 
Qual será o futuro da web 
nos próximos anos? A inter
net é mais uma filosofia do que 
uma tecnologia. Acredito que 
a ideia da inovação aberta vai 
ganhar terreno e o governo 
será profundamente afetado. 
Antes, a imprensa explicava 
o que estava acontecendo e 
os cidadãos votavam. Hoje, 
eles podem participar e expor 
suas opiniões. Existe também 
a esperança de que a internet 
tornará o mundo mais pacífico, 
mas eu não tenho tanta certeza 
se ela levará a uma maior com
preensão entre os povos. Um 
professor do Media Lab fez uma análise de quanto 
culturas diferentes conversam entre si, porque com 
a internet elas poderiam fazer isso. No fim das con
tas, elas não conversam. Os chineses falam com os 
chineses, os brasileiros falam com os brasileiros. 

O senhor defende que no futuro próximo os con
sumidores se tornarão produtores. Como isso 
ocorrerá? Antigamente, você só podia comprar 
carros pretos. Depois, houve a customização e a 
supercustomização. Atualmente, é possível ir à Nike 
e comprar um tênis desenhado especialmente para 
você. Isso irá além. Hoje, você tem uma impressora 
jato de tinta em casa, em breve terá uma impressora 
3D e poderá fazer o download do design de um tênis 
e imprimi-lo. Eventualmente, você desenhará seu tê
nis e terá máquinas para imprimir tudo que precisa. 
Pode ser daqui a dez anos, talvez 20, mas a tecnologia 
caminha para fazer as impressoras 3D e os aparelhos 
de produção menores e mais baratos. 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 7, n. 76, p. 54-57, jun. 2013.




