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TENDÊNCIAS

Colaborai e multiplicai-vos
“A internet é uma plataforma que propicia uma nova divisão do trabalho em sociedade. 
É preciso abraçar uma era mais colaborativa do capitalismo”, afirma o canadense Don 
Tapscott, escritor e presidente da NGenera Insight. Apontado como um dos maiores 
estudiosos das transformações nas empresas e sociedades pelo avanço da tecnologia, 
Tapscott esteve no Brasil na semana passada, como palestrante do evento em 
comemoração aos 25 anos do Grupo TV1 (leia mais à pág. ao lado). Seu mais recente 
livro, MacroWikinomics, será lançado no País neste mês.

Por JONAS FURTADO jfurtado@grupomm.com.br

O FIM DA ERA INDUSTRIAL

O futuro não é algo para ser previsto, 
mas para ser alcançado. E nós podemos 
alcançar um futuro muito melhor. Mas 
é preciso entender quais são os proble-
mas. As pessoas se preocupam muito 
com os ciclos econômicos e discutem 
bastante sobre como os governos podem 
estimular a economia. Nosso desafio é 
maior. Estamos diante de um ponto de 
virada crucial na história da humanida-
de. Se o Brasil entender isso, fará uma 

diferença enorme em todo executivo, lí-
der politico, em todos os indivíduos de 
sua sociedade. A era industrial foi curta 
neste País, não mais do que um século. 
Bem, a era industrial está sem combus-
tível. Ela nos trouxe até aqui, mas não 
pode nos levar além deste ponto. Os mo-
delos velhos de indústrias, instituições 
financeiras e até mesmo dos jornais es-
tão falidos. Há muitos outros exemplos, 
como o nosso sistema de saúde ou as 
universidades — os alunos mais inteli-
gentes das universidades não se tornam 
professores. Para todas essas institui-
ções estagnadas, há iniciativas frescas 
para a concepção de novos modelos e 
ideias. Podem não ser soluções defini-
tivas, mas certamente indicam alguns 
caminhos (para o futuro).

ANTIGOS pRObLEMAS, SOLUÇÕES ATUAIS

Toda nossa orientação na era industrial 
era voltada para as massas: educação pa-
ra massas, política para as massas, produ-
ção de bens de consumo para as massas, 
mídia para as massas. Havia sempre uma 
comunicação de uma via só, direcionada 
por quem controlava a mensagem. A re-
volução digital está mudando tudo. Con-
tinuamos a precisar de carros, minerais, 
açúcar, mas o jeito que produzimos pre-
cisa mudar drasticamente. É preciso en-

contrar jeitos melhores de organização 
para se criar valor público. A internet é 
uma plataforma que propicia uma nova 
divisão do trabalho em sociedade. Os go-
vernos podem providenciar informações 
para que as empresas privadas, organiza-
ções da sociedade civil, agências gover-
namentais e os indivíduos se organizem 
em conjunto para criar esse valor público.
 

EXEMpLOS pRÁTICOS

No caso da cidade de São Paulo, disponibi-
lize na internet as informações sobre os aci-
dentes com motos na cidade — onde acon-
tecem, a que horas, quais as fatalidades. Em 
pouco tempo, as pessoas começarão a se mo-
bilizar, usando ferramentas como o Google 
Maps, para transformar aquilo em um apli-

a engrenagem, a outra produz o motor, 
uma terceira coleta o dinheiro. Não há 
uma Harley Davidson ou uma Yamaha 
controlando aquele mercado, o maior do 
mundo para motocicletas. 

CApITALISMO COLAbORATIVO

Um país com os extraordinários recursos 
que o Brasil possui pode deixar para trás 
outros países rapidamente — a popula-
ção, as florestas tropicais, a terra boa pa-
ra a agricultura, esse imenso litoral, o po-
tencial de turismo. É um terreno fértil que 
apenas requer inovação. Mas vocês não 
precisam ter o desejo de ser uma grande 
nação industrial. Pulem essa era e econo-
mizem os seus pulmões no processo. Pro-
tejam os recursos e criem um ambiente 
de negócios digital, sustentável e em rede 
baseado nesses cinco princípios: colabo-
ração, transparência e abertura, compar-
tilhamento de propriedade intelectual, 
interpendência e integridade. Os bancos 
americanos faliram porque violaram to-
dos esses princípios, mas principalmen-
te o da integridade. A era industrial não 
seguia esses princípios. Em vez de aber-
tura, os segredos eram valorizados. Não 
dividíamos a propriedade intelectual, e, 
se alguém tentasse se apropriar de uma 
ideia ou conceito nosso, nós o processa-
ríamos — isso não funcionou muito bem 
para a indústria fonográfica, que entrou 
em colapso. A noção de interdependên-
cia também não era valorizada, assim 
como a de integridade. É preciso deixar 
a era industrial do capitalismo e abraçar 
uma era mais colaborativa do capitalismo. 

O CONTROLE DAS MARCAS

As empresas não possuem mais as marcas, 
elas estão nas mãos dos consumidores. O 
modelo antigo sobre o qual as marcas se 
desenvolveram era o de broadcast. A Co-
ca-Cola repetia muitas vezes que as coisas 
ficavam melhores com a Coca, e isso ia se 
tornando uma lembrança, criando a ima-
gem da marca. Não acho que isso funcio-
na mais. A marca se tornou uma ideia mui-
to mais complexa. O controle da imagem 
não é mais feito a partir dos escritórios. A 
marca é uma construção que envolve uma 
série de elementos, e a fundação dela de-
ve ser a integridade. E as coisas não me-
lhoram com Coca-Cola quando a empresa 
sofre acusações de práticas desonestas em 
suas fábricas ou transmite mensagens que 
não são verdadeiras em suas propagandas. 

O NOVO MODELO DE LÍDER

O modelo antigo do líder está muito liga-
do ao conceito de visionário, aquela pes-
soa que vislumbrava um caminho e con-
vencia os outros a segui-lo. É preciso um 
novo modelo. O profissional no topo da 
organização não pode aprender pela cor-
poração como um todo. A ideia é de que 
haja diferentes líderes em diferentes eta-
pas dos processos. A liderança deve pas-
sar por diversas pessoas, ser colaborativa 
e primar pela parceria. Um líder não pode 
viver dizendo para as pessoas o que elas 
devem fazer. Pergunte a opinião das pes-
soas, demonstre curiosidade, compartilhe, 
incentive a abertura, a interdependência e 
a integridade. O novo modelo de líder de-
ve usar a tecnologia para fins pessoais. Vo-
cê não terá a menor ideia do que é o Twit-
ter e de como pode se beneficiar por meio 
dele se não souber como usá-lo.

Don Tapscott, estudioso das transformações nas empresas e na sociedade
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cativo, para que as pessoas possam calcular 
as áreas que devem evitar em qual momento 
do dia. Em algumas semanas, vidas seriam 
salvas dessa maneira. Para motivar as pes-
soas, os governos devem promover deba-
tes e criar desafios sobre os temas mais re-
levantes. A internet nos permite isso como 
nunca antes na história. Como incentivo, 
devem-se premiar as boas soluções. Deixe 
claro que não quer apenas ideias, peça por 
aplicativos — sobre, por exemplo, como ca-
da indivíduo pode ajudar, pelas suas atitu-
des, a reduzir a poluição. 

O VALOR DAS pARCERIAS

É uma grande mudança na arquitetura 
das corporações. No passado, o talento 
estava dentro da companhia. Com a in-
ternet, caiu o preço das transações e co-
laborações entre os mercados. O talento 
pode estar em qualquer lugar. As pesso-
as estão criando em cima de plataformas 
abertas. O iPad vai tão bem não apenas 
porque é um grande aparelho. Há mais de 
200 mil aplicativos para ser usados nele. 
Parceiros podem se unir para criar valor. 
Podem ser parceiros dentro ou fora das 
empresas, e até mesmo parceiros de di-
ferentes companhias. Como no modelo 
chinês para a indústria de motocicletas. 
São diversas pequenas empresas, cada 
uma com sua responsabilidade: uma faz 
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