


EM ENTREVISTA EXCLUSIVA, O INDIANO MOHANBIR SAWHNEY, GRANDE 

ESPECIALISTA EM MARKETING E INOVAÇÃO DA KELLOGG SCHOOL, ANALISA O 

IMPACTO DAS GRANDES CONTRADIÇÕES E DIVERGÊNCIAS QUE VIVEMOS SOBRE 

OS NEGÓCIOS; ELE PREVÊ O SURGIMENTO DE MOVIMENTOS EM REAÇÃO À 

FADIGA CAUSADA PELOS MEIOS ELETRÔNICOS E REDES SOCIAIS 

m 1967, músicos bra-
sileiros como Elis Re-
gina, Caetano Veloso e 
Gilberto Gil participa-

ram de uma passeata contra o uso de 
guitarras elétricas na MPB. Foi nos-
sa versão dos ludistas, ingleses que 
se rebelaram contra a moderniza-
ção na Inglaterra, entre 1811 e 1818, 
quebrando máquinas e invadindo 
fábricas em protesto à Revolução In-
dustrial. Por aqui, a manifestação não 
durou muito e em pouco tempo Gil e 
Caetano criaram alguns clássicos da 
Tropicália abusando do instrumento, 
como no próprio hino do movimento 
"Alegria, alegria". 

Toda época tem seus ludistas, e hoje 
há quem esteja cansado dos estímu-
los tecnológicos e da quantidade de 
informações vindas da internet Um 
movimento "neoludista" é o que prevê 
Mohanbir Sawhney, professor de mar-
keting da Kellogg School of Manage-
ment, algo a que as empresas devem 
estar atentas. Afinal, o Institute for the 
Future, um dos "think tanks" da inova-
ção, já sinalizou: "Dos escombros do 
embate entre as visões da tecnologia 
como aliada ou como inimiga surgirá 
a nova identidade mundial". 

Em entrevista exclusiva à editora-
-executiva Adriana Salles Gomes, o 
pesquisador e consultor de empresas 
indiano, que se tornou uma das maio-
res autoridades mundiais em marke-

ting colaborativo e inovação, esclarece 
seu pensamento sobre marketing, tec-
nologia, relações humanas, processos 
colaborativos, fundamentos a preser-
var e riscos a enfrentar. Ele se diferen-
cia, entre outros aspectos, pela criação 
poética e pelo background cultural. 
A poesia, na opinião do especialista, 
contribui para o marketing ao forne-
cer elementos para a criação de uma 
comunicação simples e direta. E seu 
Oriente contribui para o Ocidente, por 
valorizai a intuição e com suas fábulas 
e provérbios. Com clientes brasileiros 
em seu portfolio, Sawhney discute, ain-
da, a resistência das empresas brasilei-
ras a abraçar a era da colaboração. 

Fiquei encantada ao ler as categorias de 
temas em seu site: inovação, marketing, 
mídia, tecnologia e... poesia. Começo 
com isso: por que poesia? 
A poesia é um escape criativo para 
mim e acredito que dá um insight so-
bre quem sou às pessoas, assim como 
sobre questões profundas da vida a res-
peito das quais não pensamos no dia 
a dia. Mesmo que a poesia não tenha 
relação direta alguma com negócios, a 
criatividade tem tudo a ver! Então, na 
medida em que a poesia exige pensar 
e sentir criativamente, acho que as pes-
soas de negócios deveriam realmente 
prestar atenção a isso. 

Quando o sr. recomenda "comunicar-se 
com simplicidade" [em artigo publicado 
na página 46], isso esbarra em poesia? 
A poesia tem a ver com comunicação 
simples e elegante. Como diz um di-

tado: "brevidade é a alma do saber". 
Quem escreve poesia é forçado a se 
expressar com simplicidade e de ma-
neira cativante. A escolha de palavras 
é muito importante, já que elas devem 
transmitir uma emoção ou pensamen-
to de modo atraente e fácil de entender. 

A mesmíssima coisa vale para visões 
corporativas, por exemplo. Se a visão é 
expressa de modo simples, atraente -e 
poético!-, vai repercutir e "pegar" com 
os funcionários. Por exemplo, o "Ima-
ginação em ação", da GE, é poético. 

A música das palavras é atraente... 
Gosto da maneira como você fala de 
"música das palavras". A música é ca-
paz de despertar nossa paixão, tocar 
o coração. Se conseguirmos fazer isso 
com nossas palavras, podemos moti-
var e inspirar os funcionários. Até es-
crevi um poema sobre o imenso poder 
das palavras: "Palavras sobre palavras" 
[veja quadro na próxima página]. 

Então, cito um trecho de outro poema 
seu: "Houve um tempo em que havia pro-
fessores em toda parte/E toda conversa 
era uma oportunidade de crescer". Sin-
to saudade de sua parte, palavra muito 
musical que temos em português. O sr. 
espera uma volta no tempo? 
Vivemos uma época na qual relacio-
namentos são facilitados pelas redes 
sociais e estão se tornando parte-chave 
da maneira como vivemos, trabalha-
mos, nos comunicamos e convivemos 
com amigos, família, colegas, amantes. 

No entanto, eu me preocupo com o 
que significa ser e ter um amigo hoje 



em dia. "Amigos do Facebook" são 
reais? Ou o significado de amizade é 
diferente agora? Acredito que temos 
muitas amizades online superficiais. 

Às vezes acho que a digitalização da 
informação apenas nos levou a nos co-
municamos superficialmente de ma-
neira pobre e com amizades rasas. No 
longo prazo, prevejo que as pessoas fi-
carão desiludidas com o uso excessivo 
das redes sociais e recuarão um pouco. 

Há alguns anos, o sr. e Philip Kotler es-
creveram sobre a Era da Democracia na 
Informação, na qual a empresa passa a 
ser um "jardineiro" que cultiva o consu-
midor em vez de um "caçador". Não nos 
tornamos hoje todos jardins, tanto em-
presas como consumidores? 

Escrevemos esse artigo em 1998, antes 
da existência do Facebook, do Twitter 
e até do Google; estávamos à frente de 
nosso tempo. A informação e o mar-
keting se democratizaram, os consu-
midores ganharam poder com a mídia 
social e as empresas estão mudando de 
uma mentalidade de comando e con-
trole para uma de conexão e colabo-
ração, na qual engajam os clientes em 
seu marketing e inovação. 

Mas, respondendo a sua questão, as 
empresas ainda são os jardineiros, só 
que agora estamos administrando um 
jardim de flores, ervas daninhas e espi-
nhos que crescem selvagemente e so-
bre o qual não temos controle algum. 
Isso é animador e também um pouco 
assustador para as empresas. 

Outra previsão sua, a da prevalência dos 
e-hubs, não se confirmou, embora fizes-
se todo o sentido. O que aconteceu? 
Os e-hubs seriam novos intermediá-
rios (geralmente start-ups) que sur-
giriam para facilitar o comércio entre 
os players de um mercado vertical -ou 
seja, de um segmento de atividade es-
pecífico, por exemplo, na área farma-
cêutica. As coisas realmente não se 
desenvolveram como tínhamos ante-
cipado, porque as empresas estabele-
cidas resistiram a isso e responderam 
criando, cada uma, o próprio consór-
cio B2B, como o Covisint (da indústria 
automobilística) e o Transora (de bens 
de consumo embalados). Em seguida, 
tais consórcios evoluíram de centros 
de compras para fornecedores de pla-
taformas de cadeias de fornecimento. 

Os consórcios independentes ainda 
existem -como SciQuest e Covisint-, 
mas ultrapassaram as fronteiras de 
um só setor para outros e do próprio 
comércio, tornando-se soluções de ca-
deia de fornecimento. Viraram mais 
um entre os atuais modelos de negócio. 

Então, os "grandões" continuam a man-
dar, como dizia Eric Schmidt quando ain-
da estava à frente do Google? O que dizer 
sobre a teoria da cauda longa? 
Temos visto realmente o surgimento de 
vários players de nicho que satisfazem 
necessidades com produtos muito es-
pecíficos. No entanto, há agrupamen-
tos aí também. O YouTube, do Google, 
é um exemplo: disponibiliza vídeos 
de nicho de todos os tipos e qualquer 
um deles tem audiência garantida, por 
mais esquisito que seja. 

Notei, em seu site, que a última entrada 
foi feita em 2010, ou seja, o sr. não pare-
ce ter a compulsão à atualização. 0 que 
acha dessa ânsia por novidades? 
Realmente, não tenho tempo de man-
ter minhas postagens atualizadas; há 
muito para fazer e informação demais. 
Somos inundados com feeds RSS, 
e-mails, tweets, blogs, mensagens do 
Facebook, mensagens de texto e tudo o 
mais. Não há tempo para parar e pen-
sar e não acho isso sustentável. 



Eu me desconectei do Facebook e 
não abri conta no Twitter. Ainda não 
descobri uma fórmula para conseguir 
fazê-lo e ficar bem. 

Na verdade, em agosto, vou para 
um retiro de meditação de dez dias no 
qual não se fala durante todo o tempo e 
não há contato com o mundo exterior. 
Minha esposa está nesse retiro esta se-
mana. Acho que precisamos nos "de-
sintoxicar" nos desplugando de vez em 
quando. Do con t rá r io , nos viciamos e 
somos consumidos pela internet 

Quando seu site propõe "conversas co-
laborativas", o que entendo é que os co-
mentários enriquecem o texto principal. 
Conversas necessariamente enrique-
cem também o ambiente de negócios ou 
podem, ao contrário, dispersá-lo? 
Colaboração é a idéia de que, juntos, 
criamos algo melhor do que podería-
mos fazer sozinhos. Por exemplo, o 
Linux criou um empreendimento 
colaborativo com milhares de desen-

volvedores de software e o 
resultado foi incrível. 

Mas isso não virou só 
um conceito politi-
camente correto de 
RP nas empresas? 

É algo que as empresas apenas come-
çam a explorar. Elas estão percebendo 
de verdade que seus clientes, fornece-
dores e parceiros têm criatividade, ex-
pertise e recursos que podem alavancar 
negócios. Um exemplo é o estabelecido 
McDonald's, que, na Alemanha, cria 
um sanduíche com os consumidores. 
Fez um concurso que rendeu 100 mil 
receitas de hambúrguer! A Apple é ou-

Como o sr. tem clientes no Brasil, eu lhe 
pergunto: os gestores brasileiros resis-
tem a isso? Porque, etnográficamente, 
costumamos ser definidos como um 
povo com níveis de sociabilidade altos, 
mas níveis de confiança muito baixos... 
De fato, o Brasil é culturalmente ideal 
para redes colaborativas e sociais, po-
rém tem sido mais lento do que países 
como Estados Unidos e Reino Unido ao 

"A APPLE NAO CRIARIA SOZINHA 300 MIL 

APLICATIVOS PARA IPHONE. MAS MUITAS EMPRESAS 

AINDA RELUTAM EM PERDER 0 CONTROLE E NÃO 

CREEM SERIAMENTE NO VALOR DA COLABORACÃO" 

tro exemplo, já muito conhecido. Não 
criaria mais de 500 mil aplicativos para 
a plataforma iPhone sozinha. Agora, de 
fato, muitas empresas ainda relutam 
em perder o controle e não creem se-
riamente no valor da colaboração. 

E a colaboração dentro da empresa? 
Vemos aumentar os wikis, blogs e co-
munidades internas -uma organiza-
ção informal que é muito útil, porque 
conecta e atravessa todas as unidades 
de negócios e silos funcionais. 

adotar os conceitos de colaboração nos 
negócios. Os brasileiros adoram a idéia 
de usar redes sociais como o Orkut e 
sites como o MSN para descobrir pes-
soas de quem gostam e se conectar 
com amigos e familiares, mas as com-
panhias ainda são dirigidas mais ao 
modo "comando e controle". 

Ou seja, as empresas de vocês te-
mem perder o controle e comprometer 
a confidencialidade. Como inovação 
aberta e a colaboração impõem correr 
alguns riscos, incentivo meus clientes 



a pensar nos riscos em relação aos be-
nefícios potenciais. A colaboração no 
Brasil corporativo exigirá uma mudan-
ça de cultura e mentalidade e vai levar 
tempo, mas vai acontecer. 

O sr. está tão convicto assim? 
Não há outro jeito; o futuro será assim. 

O marketing de engajamento vinga em 
mercados desconfiados como o nosso? 
Esse engajamento é mais fácil, porque 
pode ser em uma comunidade fecha-
da, na qual as empresas convidam um 
grupo seleto de clientes a colaborar. 
Envolvê-los de modo mais limitado, 
menos aberto, talvez deixe as empre-
sas menos desconfiadas. 

Quanto à desconfiança dos consumi-
dores, é preciso que as empresas façam 
uma déclaração clara de princípios nos 
quais se comprometam a proteger a 
privacidade, respeitar a propriedade 
intelectual e manter a transparência no 
processo de engajamento. A Coca-Cola, 
por exemplo, tem uma declaração de 
princípios de mídia social que pode 
servir de modelo. Mas uma coisa a fa-
zer, obviamente, é aderir a esses prin-
cípios de fato -com fé. As três palavras 
para ter na cabeça em relação a enga-
jamento são: honestidade, autenticida-
de e transparência. 

Ferramentas como comunidades de 
consumidores, inomediação e análise 
colaborativa [collaborative analytics] 
não são vistas pelas empresas como 
centros de custo e não de lucro? 
Essas ferramentas começaram, sim, 
como centros de custo, porque é neces-
sário criar plataformas e recrutar pesso-
as para elas. Entretanto, conforme cres-
cem, podem resultar em receitas me-
lhores. De novo darei um exemplo co-
nhecido, mas que merece ser repetido: a 
iniciativa Connect+Develop, da Procter 
& Gamble, criada há muitos anos para 
a empresa se envolver com inventores 
e intermediários da inovação, foi res-
ponsável por tremendas melhorias em 
eficiência, velocidade, valor e impacto 
de mercado na inovação da P&G. Em 
2010, mais de 50% da inovação na em-

presa vinha de fora. O valor presente 
líquido (VPL) médio de projetos capaci-
tados pela iniciativa C+D foi 70% maior 
do que o VPL médio desses projetos em 
2009. E mais de US$ 3 bilhões em ven-
das anuais foram criados em compa-
nhias parceiras da P&G orientadas pela 
inovação compartilhada. O potencial de 
centro de lucros ao longo do tempo está 
mais do que provado. 

Podemos definir o modelo de negócio 
da sociedade conectada em rede? 0 sr. 
já escreveu: "Tráfego antes, transação 
depois". Mas os consumidores não estão 
parando no estágio do tráfego e queren-
do tudo grátis? 
Nos dias iniciais da internet, acredi-
távamos que o conteúdo queria ser 
grátis. Várias fontes de informação e 
conteúdo gratuitos surgiram na web, e 
a maioria dos editores das mídias con-
vencionais foi forçada a se tornar grátis 
na rede, usando publicidade em vez 
de assinaturas pagas, de acordo com 
o modelo de negócio para o conteúdo 
online. I lavia exceções notáveis, como 
o The Wall Street Journal, que teve um 
modelo de assinatura paga por muitos 
anos e construiu uma base de assinan-

tes pagos de 1 milhão ainda em 2007. 
Na verdade, o The Wall Street Journal já 
tem mais de 200 mil assinantes virtuais 
no iPhone, iPad, Kindle etc. 

A criação do i Tun es pela Apple co-
meçou a mudar a mentalidade de "todo 
conteúdo é grátis" conforme as pessoas 
se sentiram mais confortáveis pagando 
pela música em vez de pirateá-la. Isso 
foi reforçado mais tarde pelo desenvol-
vimento dos aplicativos de iPhone e da 
App Store. Portanto, as pessoas se sen-
tem confortáveis com a idéia de pagar 
-um pouco- por conteúdo e apps. 

0 sr. acha que a situação está resolvi-
da? 0 The New York Times vai replicar 
o modelo de negócio do The Wall Street 
Journal? 

Não. Concordo com a idéia geral do 
NYT, mas acho que estão cometendo 
um grande erro com os valores. O pre-
ço que querem cobrar é simplesmente 
alto demais e seus planos de valores são 
incrivelmente confusos. Vão precisar 
revisar drasticamente seus preços. Eu, 
por exemplo, sou assinante do The Wall 
Street Journal, mas me recuso a pagar 
US$ 20 por mês para o 'lhe New York 
Times online! 

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 3, ano 15, n. 86, p. 38-44, maio./ jun. 2011.




