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INOVAÇÃO

Creio que há pouca disputa em relação à crença de que a
inovação está diretamente ligada ao crescimento econômico.
Os defensores desta tese ganharam este ano um pouco mais
de estofo em sua argumentação. Trata-se da excelente
pesquisa feita pelo economista Robert J. Gordon, publicada sob
o título “The Rise and Fall of American Growth”. Nela, Gordon
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analisa o constante fluxo de inovação que revolucionou o modo

Outro motivo, é o fato do período marcar também a ascensão do

de vida do mundo no espaço de meros 100 anos – de 1870 a

país como superpotência, com influência marcante no modo de

1970. Aborda também os motivos pelos quais esse fluxo se

vida do restante do mundo. Isto é inclusive o que faz o livro

arrefeceu entre os anos 1970 e 2016, apesar da sensação
trazida pelas inovações digitais das 2 últimas décadas.
Como o título do livro sugere, a pesquisa foi feita com base na
história e experiência dos EUA. Um dos motivos, é o fato do
período analisado marcar também um dos períodos com maior
registro sociológico da humanidade e em particular, dos EUA. A
popularização da imprensa é uma das razões para tal.

transcender a análise local e poder ser utilizado – obviamente
fazendo as devidas correções e concessões a diferenças culturais
e de desenvolvimento local – como um “retrato” do impacto das
inovações no desenvolvimento da humanidade no período. Os
saltos de 50 anos da análise, também contribuem para colocar em
perspectiva as informações apresentadas. Nas próximas linhas,
tentarei dar uma visão resumida do que o livro traz em 780
páginas. Chamo a atenção para o fato de não pretender resenhar
o livro, apenas compartilhar minhas impressões e entendimentos.
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1870
Com o fim da Guerra Civil, os EUA buscaram se reconstruir
com base na integração. O grande marco foi a construção da
primeira ferrovia intercontinental, que ligou as grandes cidades

Como não existia refrigeração na época, raramente se produzia
vegetais frescos (como alfaces), se dava preferência aos que
podiam ser armazenados como abóboras, batatas e feijões. A
única fruta largamente consumida era a maçã. Muito pelo fato de
ser transformada em cidra ou brandy (uma espécie de conhaque).

do Leste à Califórnia e, diga-se de passagem, também a

Fazendo uma rápida comparação com o Brasil, não estávamos

milhares de pontos pelo caminho. Comparada com os padrões

muito atrás. Foi o período final da Guerra do Paraguai e de uma

atuais, a vida da época era extremamente difícil. As casas eram

inicial industrialização, muito por conta de iniciativas individuais

iluminadas por velas ou óleo de baleia, apenas ¼ da população

como a do Barão de Mauá, mas que em certo momento foram

vivia em grandes cidades e a dieta era à base de carne de

“brecadas” pelo imperador – afinal eramos uma sociedade

porco.

agrária. Nossa força de trabalho era escrava, o que não contribuía

A razão pela qual os norte-americanos davam preferência ao
porco se devia ao fato de serem animais que vivem em
praticamente qualquer lugar (ao contrário dos bovinos, que

para a formação de um mercado consumidor. Pelo menos no
quesito da dieta, a nossa era mais rica em termos de proteínas,
vegetais e frutas.

demandam largas extensões de pasto) e sobrevivem facilmente

A grande inovação do período foi o banheiro moderno. A criação da

com restos de comida. Além disto, a carne ao ser salgada ou

toalete (mais conhecida entre nós como privada) foi a força motriz

defumada, podia ser preservada por um longo período.

da construção dos primeiros sistemas de águas e esgoto, que
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embora jogassem os dejetos diretamente em rios e mares,
começou a contribuir para a percepção da importância
sanitária na preservação da saúde. Também há a mudança da
matriz de transportes, de cavalos e charretes para trens e
embarcações à vapor. Isto permitiu, nos EUA, a criação de um
incipiente mercado consumidor nacional, além de contribuir
para a melhoria da qualidade de vida nas cidades – levando em
consideração que um cavalo produz 20 kg de fezes e mais de 3
litros de urina por dia, o impacto não foi pequeno.
Em tempo, no período, a circulação de jornais alcançava 2,5
milhões de pessoas em uma população de cerca de 40 milhões.

1920
Com o final da I Guerra Mundial e com a Grande Depressão ainda
por vir, o período marcou um salto enorme em relação aos 50
anos anteriores. As casas se tornaram mais “conectadas”. O
sistema elétrico provia iluminação – sem gerar fumaça – redes
urbanas mais robustas proviam água limpa em abundância e um
sistema aprimorado de esgoto levava o cheiro e os dejetos para
longe de boa parte da população. Os telefones já eram largamente
utilizavam e permitiam a comunicação em longa distância.
As inovações não foram apenas tecnológicas, mas urbanas. As
grandes cidades receberam a classe trabalhadora, que pôde
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contar com apartamentos a preços acessíveis – também eram
permitidos a construção de pequenas casas por conta própria. m
Chicago, por exemplo, a loja de departamento Sears vendia um
“kit” de materiais pré-fabricados que permitiam a construção de
uma casinha em 356 horas de trabalho manual.
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É claro que não existiam leis ambientais ou departamentos

Foi também o início da era da comida processada e das geladeiras

para supervisão urbanística (um levantamento mostrou que

(eram chamadas de “icebox”). Estas duas inovações

cerca de 40% das construções existentes em Manhattan não

revolucionaram o modo de vida das pessoas, que começaram a ter

seriam permitidas pela legislação americana atual)¹.

disponíveis vegetais frescos durante o ano todo. Para efeito de

O número de hospitais cresceu de 120 em 1870 para 6000 em
1920 e a medicina se tornou mais uma ciência do que
curandeira, com inúmeras especializações. Embora inovações
na área ainda estivessem por vir, como os antibióticos, apenas
a popularização dos serviços de águas e esgotos melhorou em
5 vezes a taxa de mortalidade.
Outra revolução foi nos transportes, o veículo automotivo
começava a sua caminhada revolucionária, pulando de 8000 em
1900 para 23 milhões em 1929. Trens, bondes e metrôs
reduziam distâncias e facilitavam a vida de quem morava nas
cidades. Uma viagem de trem de Nova York a Chicago passou
de 38 horas em 1870 para 24 horas em 1920 e 16 horas em 1940.
¹Fonte: The New York Times 16/05/2016

comparação, o “café da manhã” típico em 1870 era composto de
carne de porco e polenta, em 1920 era corn flakes (o nosso
sucrilhos) e suco de laranja. Apesar disto, a “cozinha” da época
não seria reconhecida nos nossos dias, não existia máquina de
lavar (louça ou roupa) e as tomadas não possuíam modelo padrão.
Mas, o cachorro-quente já era popular (foi criado em 1900 em
Coney Island – Nova York) e o hambúrguer estilo americano dava
seus primeiros passos, graças à forte imigração alemã.
O mercado consumidor já era bem desenvolvido, com cadeias de
lojas que existem até hoje. Mas a grande inovação do varejo foram
os supermercados. Outra grande inovação foi a entrega de
encomendas via correios. Em 1900, apenas a Sears já recebia
cerca de 100 mil pedidos por dia e seu catálogo de produtos vendia
quase de tudo (não é à toa que o e-commerce se desenvolveu
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rápido em uma sociedade já acostumada a fazer negócios por

Viagens aéreas já eram bem mais comuns e deixaram para trás as

via não presencial).

viagens transcontinentais de trem – fazendo em algumas horas a

Outro fator de inovação foi a informação, não eram entregues
apenas produtos na porta das casas americanas, jornais
também. De 1910 a 1930, uma residência típica recebia em
média 3 jornais diários. A era da informação eletrônica ainda
não havia iniciado em 1920, mas a primeira estação de rádio
“abriu as portas” neste mesmo ano e em 1923 já eram cerca de
550. Além disto, o fonógrafo já era largamente popular e o
cinema, um sucesso absoluto, com quase o dobro de

distância que era cruzada em vários dias. Para muitos, as viagens
de avião nos anos 1970 eram mais prazerosas, com bebidas e
comidas de alto nível sendo oferecidas e cadeiras bem mais
espaçosas do que as atuais – verdade seja dita, alguns destes
mimos sobrevivem até hoje, chama-se primeira classe. Eram
tempos de viagens supersônicas, via Concorde, que possibilitavam
quem podia pagar, almoçar em Nova York e jantar em Paris no
mesmo dia.

espectadores semanais do que hoje (levando em conta uma

Os carros também traziam inovações futurísticas se comparadas

população relativamente menor).

com os modelos de 50 anos antes. Em 1920, o Modelo T da Ford

1970

tinha que ser ligado à manivela. Em 1970 o Ford Mustang chegava
à 100 km/h em questões de segundos e era equipado com rádio e
ar-condicionado.

Muitas das inovações que começaram por volta de 1920 já eram
parte fundamental da vida diária em 1970. Principalmente nas
áreas de transporte e comunicações.

O ar-condicionado, inclusive, é uma inovação revolucionária a seu
modo. Lançado pela primeira vez em 1923, ao longo de meio
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século impulsionou o aumento da população em cidades de

diversão das pessoas. Enquanto em 1920 as opções eram

clima quente. As casas norte-americanas tornaram universais

fonógrafo e cinema-mudo, em 1970 já haviam TV a cores, rádio e

tecnologias já populares, como energia elétrica (presente em

filmes com sons épicos nos cinemas. Os canais de TV, aliás, sem a

100% delas) e água corrente (em 98% delas). Geladeiras

concorrência nem do videocassete, batiam recordes e mais

também atingiram os 100% de presença em 1970, com a sua

recordes de audiência.

qualidade muitas vezes superior às da década de 20 e preço
muitas vezes inferior.
A dieta também mudou. Os norte-americanos consumiam bem
menos porco e bem mais galinha e peru. A quantidade de
vegetais frescos também diminuiu a medida em que diminuiu o
número de pessoas morando no campo. As grandes cidades
davam preferência à legumes em conserva e enlatados.
Margarina substituiu a manteiga. Os supermercados passaram
a ocupar mais espaço, criando os hipermercados. Para efeito
de comparação, um supermercado em 1920 estocava cerca de
600 itens, em 1950 por volta de 2200 e em 1985 mais de 17000.
A comunicação em massa mudou radicalmente a forma de

2016
Aviões e automóveis ficaram mais seguros e rápidos. Inovações
incentivadas pela melhoria da segurança são as grandes
mudanças nos transportes: cintos de segurança, air-bags,
legislação mais pesada contra abuso de álcool e restrições à
cigarros ajudaram a salvar vidas, mas aviões maiores, assentos
menores, máquinas de raio-x e procedimentos de embarque
tornaram a experiência de voar mais frustrante – em 1940 era
possível chegar 10 minutos antes de um voo, comprar passagem e
embarcar. No quesito alimentação, o consumo de vegetais e
frutas frescas voltou a aumentar, assim como o acesso a
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culinárias de diferentes culturas modificou os hábitos

E tem também a internet. O impacto dela, apesar de ainda não ter

alimentares de milhões de indivíduos ao redor do mundo.

sido completamente explorado e entendido, vai além de

De 1970 para cá, a grande inovação em termos de
eletrodoméstico foi o micro-ondas. Os demais tiveram
alterações bem triviais, como mais eficiência aqui, um ganho
ergonômico ali, menos necessidades de reparos. A verdade é
que uma casa dos anos 1970 funcionava de forma bem parecida
com uma de 2016. Ninguém se acharia colocado em um mundo
diferente se por acaso trocasse de época.
Quer dizer, se não fosse colocado em frente a um computador.
As grandes inovações nos últimos 46 anos se deram na
tecnologia da informação e do entretenimento. O cliché da TV ir
de 3 canais a 300 não conta toda a história. Os próprios
aparelhos de TV passaram de 19 a mais de 50 polegadas e com
uma definição de imagens que as tornam quase vivas. Filmes e
programas estão disponíveis a qualquer hora, por meio de

streaming e on-demand, tornando a “emissora de TV” quase
irrelevante.

disponibilizar toda a produção notável da humanidade em termos
de informação, literatura, arte-visual e plástica. O acesso portátil
colocou este “poder” nas mãos de cada indivíduo dotado de

smartphone e vem alterando a maneira como o ser-humano se
relaciona com o conhecimento e entre si. Entrar em contato com
parentes e amigos em lugares distantes também já não é tão
problemático – Skype e FaceTime deram outra dimensão ao ato de
“falar ao telefone”.
Como conclusão, pode-se dizer que as pessoas vivem e viajam
tanto quanto poderiam há 40 anos. Comemos mais variedades de
comidas e há mais consciência em relação ao impacto individual e
coletivo no planeta. Produtos de todos os tipos ficaram melhores,
mais seguros e eficientes. Mais ainda fica a questão em relação ao
que se fará com o poder trazido pelos supercomputadores que
carregamos em nossos bolsos e bolsas e se a era das inovações
iniciadas em 1870 continua a “todo vapor” ou se perdeu impulso.
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