
Os prisioneiros do próprio sucesso  
 
Quem já leu Wikinomics não tem dúvidas sobre as mudanças radicais nos processos de 
inovação que se estabelecem no mercado global. O livro explica com simplicidade o sistema de 
redes colaborativas formado com o auxílio da Internet e com a explosão informacional e de 
conhecimento dos últimos 20 anos. Redes colaborativas executam trabalhos desde o 
incremento de softwares de código aberto, como o Linux, como criam novos produtos para a 
Procter & Gamble. Hoje esta megaempresa já tem 30% do seu setor de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) gerado pelo processo colaborativo (que, daqui para frente, chamarei 
de Wiki) e pretende chegar rapidamente nos 50%.  
 
O Wiki é a rede global colaborando para a inovação. Aproveitando o conceito de Wiki para 
P&D, percebi que na gestão da inovação existe também outro conceito, o Wiki Marketing. Ao 
praticar a abertura para a inovação, o P&D se torna Wiki P&D. Essa abertura também deve ser 
praticada pelo marketing em todos os segmentos onde ele possa atuar. Exemplo: o marketing 
de um fabricante de insumos precisa se abrir para relacionar-se com seu departamento 
comercial e seus clientes, colhendo dados importantes para aprimorar seus produtos, sua 
distribuição e seus serviços.  
 
Estamos entrando na era da inovação e a velocidade é primordial para os negócios. Mas 
atenção, isso só é possível com a proximidade, gerando confiança entre empresas parceiras. 
Do contrário, a burocracia tende a sabotar a inovação. Outro tipo de marketing, o dos 
fabricantes de bens de consumo, deve aproximar-se dos distribuidores e dos clientes para 
encontrar nichos que se identifiquem com as novidades e as aceitem, viabilizando os negócios. 
Isso também só é possível com a mentalidade Wiki, que além de observar os clientes, os 
escutará o suficiente para que suas opiniões interfiram nas inovações.  
 
O Wiki Marketing estará junto com os distribuidores, vivenciando as experiências do 
consumidor no ponto de venda e daí surgirão dados importantes. Diria mais: sairão produtos 
criados pelo consumidor. Nunca na história do marketing o conceito de posicionar-se ao lado 
do cliente foi tão pungente e a estratégia de empurrar produtos ao mercado (push) nunca foi 
tão rejeitada. O negócio certo está claro: gerar a procura pelos produtos (pull).  
 
Apesar da clara fotografia que o mercado nos oferece, o que mais encontramos no nosso país 
são sistemas engessados e isolados da realidade global. De um lado, pesquisadores que 
acumulam títulos e agarram-se às suas idéias como se fossem eternas. Do outro, empresas 
que tiveram em seu histórico resultados satisfatórios, gerados pela cópia de produtos 
consagrados em outros mercados. Mas elas não compreendem como viabilizar a inovação, 
porque não conhecem a gestão da inovação. De ambos os lados, é fácil perceber que a 
armadilha do sucesso funcionou. Ao conquistar seus títulos, o pesquisador considera-se 
vencedor e senta-se, esperando que o mercado absorva suas idéias.  
 
Ao obter seus dividendos, a empresa adota o rumo como o único correto e se defende das 
mudanças. O sucesso aprisiona a cadeia de valor, que não flui, não aprende, não inova. O 
caminho ideal (pull) fica impossível de ser percorrido. É necessária a mudança de 
comportamento dos mundos acadêmico e empresarial, conscientizando-se de que são 
prisioneiros do próprio sucesso, estão impermeáveis às mudanças e vão perder o trem da 
história. Somente com esta "lição de casa" feita é que nossa cadeia produtiva poderá usar as 
ferramentas Wiki P&D e Wiki Marketing a seu favor. Ainda há tempo.  
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