
Faça um upgrade de sua empresa 
 

 
 
O consultor Andrew McAfee mostra quais são as diferenças entre a empresa do tipo "1.0" e "2.0". 
E por que vale a pena se atualizar 
 
Andrew McAfee é consultor de TI, professor da Harvard Business School e autor de um badalado 
e excelente blog sobre tecnologia nos negócios. Andrew (que não deve ser confundido com outro 
McAfee, John, criador do antivírus de mesmo nome) também está lançando um aguardado livro, 
Enterprise 2.0. Para o autor, existe um modelo de empresa em franca obsolescência, chamado 
por ele de 1.0. As empresas mais sábias devem correr para fazer o upgrade. Entenda-se logo, 
porém, que McAfee não está falando sobre uma reinvenção das empresas. O foco é seu campo de 
trabalho: a tecnologia. Segundo ele, o sucesso de ferramentas como Twitter, Google, Gmail e 
Wikipédia está querendo nos ensinar alguma coisa nova. "Eu não acredito que a mensagem seja 
jogar fora todos os instrumentos que nós temos em mãos, e recomeçar do zero. Mas acho que 
devemos jogar fora, sim, alguns instrumentos, métodos e filosofias." 
 
Mas vamos às diferenças. Na empresa 2.0 descrita pelo autor, a tecnologia é desenhada para o 
usuário (interno ou externo), e pouco tempo de treinamento é necessário para dominá-la. Na 1.0, 
a tecnologia parece ter sido desenhada para uso de gênios, e a curva de aprendizado é longa. Na 
empresa nova, os "paus do sistema" (crashes) não são um problema grave. No modelo em 
queda, eles são motivo de pânico. Na 2.0, os usuários dos sistemas navegam por meio de buscas. 
Na 1.0, por diretórios e menus. A lista segue, mas o recado é claro: no modelo 2.0, ganha-se em 
agilidade, facilidade e simplicidade, além de mais satisfação. 
 
E como se faz o upgrade? Para McAfee, isso não é dispendioso. O maior desafio é fazer com que 
os tecnólogos corporativos (grupo que inclui departamentos de TI, vendedores e consultores) 
parem de pensar como monopolistas que ditam quais as ferramentas que os usuários devem 
utilizar, como se eles não tivessem alternativas. A web está cheia de alternativas. 
 
Aos que teimarem com o modelo 1.0 e suas mazelas (como dificultar na empresa o acesso a 
ferramentas abertas ou evitar o uso de instrumentos populares na web pelos clientes), as 
conseqüências serão possivelmente nefastas, acredita McAfee. A primeira, e menos grave, é o 
descontentamento com as ferramentas velhas. Um pouco mais grave é o uso de tecnologia 
clandestina ou paralela por parte dos funcionários. A informação criada corre o risco de não ser 
retida dentro da empresa. Muito pior é que os melhores funcionários e os clientes abandonem a 
empresa, por causa da frustração. Há ainda o r isco de menor produtividade e menos inovação, 
colaboração e transparência. Para McAfee, é um contrassenso não apostar na mudança: "A web 
2.0 está nos mostrando padrões novos de completar as tarefas das empresas. Por que não 
adotá-los?". 
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