


O QUE AS REDES SOCIAIS (COMO ORKUT E MYSPACE), O PIB
BRASILEIRO, A WIKIPEDIA, MUNDOS VIRTUAIS 3D (COMO O
SECOND LIFE), OS BLOGS E OS CURSOS UNIVERSITÁRIOS
TÊM EM COMUM?
É algo que se passa no presente e que é uma tendên-
cia para o futuro. Nós vivemos em uma Economia de
Serviços. Isto é muito importante! O Produto Inter-
no Bruto (PIB) brasileiro, como o de qualquer país, é
medido em três setores: agrícola, industrial e de ser-
viços. Quando um dos setores tem mais de 50% do
PIB, diz-se que a economia tem o nome desse setor.
O PIB brasileiro é, pelo menos, 60% composto por
serviços (64,7%, de acordo com o IBGE). Esta fatia já
corresponde a 80% do norte-americano. Os estudan-
tes dirão: "E daí, se há dez anos já era? O que muda
na minha vida? Por que agora vou me preocupar com
isso?" Já mudou e muito! Entraram nela os blogs, os
fotoblogs, os wikis, a comunicação instantânea por
celular... É o conceito de co-criação.

As pessoas não perceberam o que é um serviço. Ele é
caracterizado por quatro coisas. A primeira delas, e a
mais importante de todas, é que ele é sempre uma co-
produção, uma co-criação. Guardem este conceito.

POR EXEMPLO?
Quando você vai a um médico, por melhor que ele
seja, se você não disser o que está sentindo, onde é a
dor, com que freqüência dói, o que seus pais tinham de
semelhante, ele não poderá ajudá-lo. Sua responsabi-
lidade é dar o máximo de informações para que o pro-
fissional trabalhe com a probabilidade para curá-lo.

Se você quer ser um consultor de empresas, se está
estudando administração na FEA, na FGV ou na
PUC, quando for trabalhar, a primeira coisa que deve
perguntar ao seu cliente é: "Qual sua especialidade?
O que você faz bem? Pois nisso eu não vou tocar. Vou
terceirizar todo o resto menos isso." Isto se chama
"core competency" (competência de núcleo). Em uma
economia de serviços, tudo vira co-produção e cada
um se concentra no que sabe.

QUAIS AS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS?
Os serviços não têm métricas. Não têm peso. Não têm
tamanho. Não têm posição no espaço. Seu valor é uma
questão de percepção do usuário. É uma economia
fantástica esta nossa porque os produtos estão per-
dendo seu valor, enquanto os serviços crescem. Veja
os celulares, por exemplo. Você ganha o aparelho de
graça e contrata a operadora. A terceira'característi-
ca é que não existem inventários em serviços, porque
não há repetição. Existem componentes. A quarta e
úitima, é que há uma data em que o serviço expira.

QUAL É A LIÇÃO DE CASA?
Se eu fosse um estudante universitário hoje, qual é a
primeira coisa que me preocuparia em aprender? É
como utilizar o conhecimento dos usuários do meu
serviço, ao meu favor. É preciso dominar coisas como
blogs, wiki, habilidades sociais para formar grupos

. de testes, descobrir formas de promover diálogos
com os consumidores, etc.

A LÓGICA DE SERVIÇOS INTERFERE EM COMO OS
PRODUTOS SÃO FEITOS?
Cada vez mais, produtos estão sendo projetados por
grupos de usuários. Na eletrônica, isto está aconte-
cendo muito. A Motorola, por exemplo, fez um tele-
fone concorrente com o iPhone da Apple, que possui
um monte de funções. O manual tinha 54 páginas e
foi escrito peios técnicos. Fizeram um grupo de teste
com consumidores. Ninguém entendeu nada.'A em-
presa aprendeu a lição. Distribuiu 200 aparelhos de
graça para 200 pessoas e pediu que comentassem o
que gostaram, o que não gostaram, de forma wiki. O
novo manual foi escrito por eles e é lindo de morrer!
São os usuários que sofrem e não os projetistas. Mais
e mais o usuário participa, mais e rnais ele constrói.

NA CO-CRIAÇÃO, COMO SE CHEGA AOS RESULTADOS?
Parte desse cenário chama-se "a sabedoria das mas-
sas". É impressionante como coletivamente as pes-
soas sabem muito mais que individualmente. Em
Berkeley, por exemplo, existe uma aula de química
obrigatória para a maioria dos alunos de ciência,
tecnologia e engenharia. O auditório comporta 300
pessoas com um sistema de votos nas cadeiras. O
professor é um cara genial. Teve uma idéia mui-
to boa. Ele começa a aula. "Tenho aqui um líquido
verde e um líquido vermelho. O que acontece se eu
misturar os dois?" Sai urna fumaça branca. "Por que

será?" Ele começa a dar algumas explicações sobre
o peso específico, sobre estrutura atômica, mas mui-
to incompletas. Só fala um pouquinho e tal. Aí ele
diz: "OK. E, se eu misturar 1/10 do líquido vermelho
e 9/10 do verde, vai sair fumaça? Cada um de vocês
vote sim ou não, baseado no que já entenderam que
está acontecendo aqui." Ele mostra os resultados em
uma tela com os votos individuais.
"Agora se associem em grupos
de três ou quatro e votem em
conjunto." Os resultados são
de novo colocados numa
tela. Invariavelmente os
grupos decidem muito me-
lhor. Aliás, tem um livro
sobre isso escrito por um
jornalista de San José,
que mora perto da
IBM, aqui na
Califórnia. É um
negócio impres-
sionante.
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A SABEDORIA DAS MASSAS ESTÁ NA WEB?

Ura bom exemplo é a Wikipedia, que levou a Enci-
clopédia Encarta da Microsoft e a WordBook da IBM
para as "cucuias". A Enciclopédi Britânica já tinha ido.
Sobrou a Wikipedia e suas concorrentes, que agora
começam a aparecer. Não tem um autor. É produzida
pelas massas. Qualquer um pode colaborar, e, se tiver
algo errado, vem alguém e corrige.

EA COLABORAÇÃO ENTRE ESPECIALISTAS?

Também funciona conosco. Existe um livro, o melhor
sobre tecnologia da Educação, que é escrito por 49
autores. Eu sou um deles. É um wiki dirigido. Come-
çamos com a pergunta: "quais as tecnologias que vão
impactar a educação dentro de um ano, dentro de
dois a três anos e dentro de quatro a cinco anos?".
Todos os estudiosos responderam. Isto gerou aproxi-
madamente 100 apostas. Houve espaço para discus-
são. Os autores debateram. Agruparam idéias pare-
cidas. Consolidou-se uma lista com 60 itens. Cada um
teve dez votos para distribuir. Podia escolher vários
itens ou apostar todas as suas fichas em um único, se
o considerasse o mais importante. Após a votação,
oito tecnologias vencedoras. Reunimo-nos em grupos
com a incumbência de eliminar a menos importante.
Ficaram as cinco tecnologias mais relevantes. Está
disponível na Web. É de graça. Chama-se "The Hori-
zon Report". Interessante que começamos a fazer isso
em 2004. Previmos algo que hoje é muito popular no
Brasil, as redes sociais (como o orkut) e que repre-
sentam esta tentativa de estabelecer co-criação. Todos
os dias recebo um convite de algum José Ciclano da
Silva para uma nova rede.

COMO ESTE CONCEITO AFETA A EDUCAÇÃO FORMAL?

Os estudantes vão formar grupos de interesses co-
muns e discutir coisas. Alunos com o uso da Internet
sabem muito mais que o professor. O que vai aconte-
cer? Eles é que vão determinar o que devem aprender.
Cada vez mais professores como eu, pois já fazemos
isso aqui, vão dizer: "A próxima aula é sobre o assun-
to tal. Vocês preparem e dêem para o resto da classe."
O professor simplesmente comenta, complementa
etc. Não corrige.

Henry Chesbrough, que leciona em Berkeley, é um
gênio. Escreveu um livro chamado "Open Innova-
tion" (Harvard Business SCH, 2006). Ele ensina da se-
guinte maneira. "Hoje vamos aprender sobre a IBM.
O que vocês sabem sobre ela?" E vai anotando tudo
no quadro. Daqui a pouco ele agrega uma ou outra
coisa. Ao final, os alunos prepararam toda a aula.
É sensacional. Eu não consigo fazer isso porque eu
não tenho a memória dele. Ele se lembra o que cada
um disse e pede permissão para alterar uma ou ou-
tra coisa, quando necesário. Os alunos adoram isso.
Quando algum não pode ir, implora para ele mudar a
data da aula. Faz fila na porta.

O QUE ISSO TEM A VER COM PIAGET? É SEMELHANTEÀ

IDÉIA DO CONSTRUTIVISMO NA EDUCAÇÃO OU É UMA

OUTRA COISA?

Eu acho que é uma outra coisa. Tem um conceito novo
que é de inovação. Vamos falar um pouco disso, que é
a segunda palavra mais importante de nossa conver-
sa. A primeira é serviço. Sem métrica, como você vai
ser melhor que o outro? A maneira de expandir o seu
mercado é inovando, criando necessidades. Numa
Economia de Serviços, o único fator que faz com que
se ganhe mais mercado é a inovação.

O QUE CARACTERIZA A INOVAÇÃO?

Inovação é baseada em quatro colunas que a sus-
tentam: colaboração, abertura, internacionalização e
interdisciplinaridade. Se você quiser inovar, falo isso
para todas as empresas do Brasil, vá ao seu restauran-
te e exija que cada pessoa sente a uma mesa em que
não conhece ninguém e fale sobre qualquer coisa que
quiser. Coloque pessoas diferentes para conversar.
Isto é interdisciplinaridade. A maioria das grandes
idéias inovadoras resultam de colaboração. E esse é o
futuro1 do mundo. Colaborar para inovar.



PARA SABER MAIS...

O The Horizon Report 2008, editado

pelo NMC: The New Media Consortium,

que também conta com a participação de

Jean Paulo Jacob, apresenta as cinco tec-

nologias que vão transformar a

educação nos próximos anos:

1} Vídeos em massa

2) Web colaborativa

3} Banda larga móvel

4) Junção de dados ("data mashups")

5) Sistemas operacionais sociais

EM QUE MEDIDA ESTA LÓGICA VALE PARA O MUNDO ACA-
DÊMICO?

Estes são os tipos de habilidades que os alunos devem
ter. Mais e mais eles vão usar coisas que outros alunos
preparam e a tecnologia dará suporte a elos. O usuário
constrói conteúdo.

Por exemplo, algo desenhado por eles será o livro
eletrônico. Já existem vários tipos. O último modelo
lançado é o Kindle da Amazon, que é um sucesso (ver
página 42). Já pensou em comprar um único livro pelo
resto de sua vida e só mudar o conteúdo?

Imagine, por exemplo, a facilidade para um professor
que dá aulas de química. "Há um ótimo livro de quími-
ca quântica. Os dois primeiros capítulos estão à ven-
da no seu Kindle." E imediatamente os alunos podem
baixar e fazer anotações no próprio dispositivo sobre

que está sendo estudado e compartilhar.

POR QUE AS TENTATIVAS ANTERIORES DE LIVROS ELE-
TRÔNICOS NÃO DERAM CERTO? ESTA VAI PAR?

Ainda não está certo se vai. Mas o livro eletrônico
será uma realidade. O que não deu certo anterior-
mente não foi nenhum problema tecnológico, mas
sim o preço-desempenho. O preço era US$ 500 ou
US$ 600. O Kindle já está US$ 300. Ainda é muito
caro. Mas tem outra coisa. O e-book da Sony, que
foi um precursor, com muito sucesso, apesar de tudo,
necessitava que se inserisse um chip com cada livro
ou coleção. O Kindle baixa arquivos com tecnologia
wircless, o que tem valor inestimável para as pesso-
as, que não têm de ir até a loja pegarem trânsito, nem
precisam do correio.

TODA A ESTRUTURADAS UNIVERSIDADES HOJE É BA-
SEADA NO PODER DA RETENÇÃO DO CONHECIMENTO E
NA EXPERIÊNCIA DO PROFESSOR. ESTE MODELO ESTÁ

FADADO À EXTINÇÃO?

Fadado ã extinção, sim! Aliás, houve uma evolução.
Quando eu fui aluno da Poli, os professores iam de
avental branco. Não se podia falar. Cheguei a dar au-
las vestido assim, mas eu fazia mágica para inovar.
Os alunos iam à minha aula pra ver prestidigitaçào.
Eu amarrava gizes com fios de linha brancos, pendu-
rava-os no avental da mesma cor. Ficavam invisíveis
e os fazia aparecer de todo lugar. O resultado era que
ninguém prestava atenção no que eu estava dizendo,
mas eles adoravam!

QUAL É O PAPEL DO PROFESSOR?
Ele é um coordenador, um regente, um maestro, é
um diretor de teatro. É o cara que associa as coisas.'
Então, o professor pode auxiliar os alunos para que
possam entender o contexto global. Mas, no detalhe,
o aluno sempre deverá saber mais que ele!

AS FORMAÇÕES ACADÊMICAS TRADICIONAIS COMO
ADMINISTRAÇÃO, ENGENHARIA E MEDICINA, POR EXEM-
PLO, DÃO CONTA DE PREPARAR OS ALUNOS PARA ESSA
NOVA ECONOMIA DE SERVIÇOS OU ELAS ESTÃO ULTRA-

PASSADAS EM SEUS MODELOS?

Estão ultrapassadas. Deixem os alunos decidirem o
que eles precisam. Olhe para a sua própria carrei-
ra. Antigamente as pessoas ficavam 20 anos em uma
empresa. As companhias possuíam uma estrutura
verticalizada. Hoje as pessoas pulam de um depar-
tamento para outro. O treinamento do aluno dentro
de uma universidade precisa ser interdisciplinar.
Quanto mais coisas diferentes aprender, melhor. Se-
ria muito bom se a Poli tivesse cursos de comunica-
ção e de artes, por exemplo.

PARA O ALUNO QUE ESTÁ ENTRANDO HOJE NA UNIVER-
SIDADE QUAIS OS PASSOS PARA ELE PLANEJAR SUA
FORMAÇÃO E ENTRADA NO MERCADO DE TRABALHO?

Sempre diversifique o seu conhecimento. Sempre
aprenda muito. Vá a palestras que não têm nada a
ver com a sua carreira e então você realmente verá
se é isso que você quer. Descubra a Arquitetura,
a Psicologia, a Filosofia... Comece a entender que
redes sociais, blogs, wikis, etc. são a tecnologia do
futuro. Quase todos os alunos já estão familiariza-
dos com elas. Possuem perfis. Estão conectados. É
preciso saber entender as outras pessoas. Conheça
pessoas diferentes e saiba o quanto nós podemos
aprender cora elas.

A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL É IMPORTANTE?

Muito importante! Todos os alunos que puderem fa-
çam uma viagem de turma a vários países do mundo
para conhecer pessoas diferentes, hábitos diferen-
tes, comidas diferentes, culturas diferentes e veja
como tecnologias são diferentes e servem a socie-
dade diferentes.
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