
ão épor acaso que Don Tapscott vem sendo alçado no posto de "guru". 
Autor de 14 livros, a maioria deles sobre inovação, Tapscott tem 

conseguido mapear os caminhos que o mundo deverá percorrer a partir 
da popularização da internet e das novas tecnologias de informação. Dois 
deles, são focados nas transformações da era digital - Wikinomics e o recém-
lançado Macrowikinomics, em que defende a ideia de "resetar" o mundo das 
finanças, deixando para trás os velhos paradigmas da era industrial. Nesta 
entrevista a AMANHÃ, Tapscott explica como essa e outras revoluções estão 
acontecendo na prática. 

New Yorker) estava errado. Essas revolu
ções não teriam ocorrido sem a força das 
mídias sociais. 

Recentemente, Gladwell, da 
New Yorker, desencadeou um gran
de debate na internet ao argumen
tar que as redes sociais criam laços 
muito frágeis entre as pessoas - e, 
por isso, são incapazes de inspirar 
transformações importantes na so
ciedade. 

Sim, eu acompanhei. Ele apresentou 
uma conferência no TED, intitulada "A 
Revolução não Será Tuitada" O fato é 
que Gladwell estava errado. A revolução 
está sendo tuitada diariamente, em todas 
as partes do mundo. Para as empresas, 
a internet, a ação coordenada das redes 
sociais, a colaboração - tudo isso vem 
levando à renovação de práticas de gestão 

e causando uma dramática redução nos 
custos de transação. Para a sociedade, 
então, esse processo é ainda mais amplo. 
A inovação se dá nas formas de relacio
namento da população com o governo, 
na sua capacidade de pressionar e exigir 
mudanças - e também de organizar 
rebeliões. Na Tunísia e no Bahrein, as 
pessoas utilizavam a internet em tempo 
real para relatar o que viam nas ruas. "Es
tão matando pessoas aqui", diziam. Eles 
tiravam fotos com câmeras de celulares 
e postavam na internet, criando uma 
narrativa inteiramente nova do confli
to. Detalhe: grande parte dessas fotos 
era georreferenciada, o que permitia às 
bases rebeldes mapear a ação das tropas 
do regime e estabelecer uma estratégia 
muito eficiente de contra-ataque. Muitas 
pessoas ainda pensam que a internet é um 
ambiente de relacionamento, informação 
e entretenimento. No caso do Oriente 
Médio, ela foi mais do que isso: uma arma 
de guerra e uma ferramenta de revolução 
que ajudou a denunciar o assassinato de 
centenas de cidadãos. 

E como épossível assegurar que 
essa arma de guerra será usada 
sempre para objetivos nobres? 

Não há como assegurar isso. Essas re-
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voluções do Oriente Médio, por exemplo, 
apresentaram um novo modus operandi 
que levanta muitas dúvidas. Por exemplo: 
elas ocorreram em velocidade relâmpago, 
uma a uma. E o mais curioso: elas não tive
ram líderes. Não houve nenhum George 
Washington, nenhum Che Guevara ou 
Mao Tse Tung encabeçando a derruba
da desses regimes. Temos aí um grande 
desafio a ser superado: como preencher o 
vácuo de liderança deixado por essas "wi-
kirrevoluções"? De que forma devemos 
nos movimentar a partir do momento em 
que derrotamos uma ditadura e partimos 
em busca de uma democracia aberta? 

Como se explica o surgimento 
de um paradigma tão diferente? 
É possível atribuí-lo à emergência 
das redes sociais? 

Penso que isso é reflexo de uma 
evolução humana. Costumo dizer que a 
nossa mente é construída não só a partir 

do D N A , mas também a partir dos nossos 
hábitos. As sinapses, as ligações neurais 
que determinam os caminhos do nosso 
pensamento, são determinadas pela 
forma como gastamos o nosso tempo. A 
minha geração, a geração baby-boomer, 
passava o tempo todo assistindo à televi
são, portando-se como um objeto passivo 
do vídeo. Já a geração atual, a chamada 
Geração Y, passa o tempo interagindo. Ela 
não quer mais ser um agente passivo da 
informação. Ela quer interagir, colaborar, 
pesquisar e organizar o conhecimento -
e faz isso o tempo todo. Esses jovens são 
atores, e não plateias passivas. O cérebro 
deles já tem uma linguagem diferente da 
minha, mais apropriada para o processa
mento de informação rápida e complexa. 

Que outras mudanças podemos 
aguardar de um mundo controlado 
por esses novos cérebros? 

Elas acontecerão em frentes múltiplas. 



A mídia, por exemplo, terá de se adaptar a 
um mundo onde as pessoas não aceitam 
mais serem meras receptoras de informa
ção. As instituições financeiras precisarão 
buscar um novo modelo operacional basea
do nos princípios de sustentabilidade e da 
ética. Em linhas gerais, haverá uma série de 
mudanças que se tornarão cada vez mais 
urgentes com o advento da colaboração, 
especialmente depois da crise do sistema 
financeiro. Hoje, muitas dessas mudanças 
ainda acontecem mais no plano teórico do 
que no prático. 

Como assim? 
O sistema financeiro global, por 

exemplo, sofreu um forte abalo estrutural 
e de credibilidade em 2008 - mas, na 
essência, ele pouco mudou. Nas nossas 
escolas, mesmo depois de todos os 
avanços nas tecnologias de informação, 
os professores ainda aplicam o mesmo 
modelo de ensino que é utilizado des

de o século 17. Penso que está na hora 
de buscarmos modernizações radicais 
no setor educacional. É preciso seguir 
exemplos bem-sucedidos como o de 
Portugal, onde todas as crianças desde o 
jardim de infância têm um computador 
com internet de alta velocidade. O velho 
modelo de ensino está esgotado. Ele foi 
criado em outro paradigma, no auge da 
era industrial, e já não consegue mais 
proporcionar a resposta adequada para as 
novas gerações que trabalham de forma 
colaborativa. 

Quais adaptações terão de 
acontecer no ambiente de negócios? 

Muitas delas já estão acontecendo. 
Algumas indústrias, por exemplo, estão 
buscando caminhos alternativos para 
inovar. Esse processo está muito claro 
na indústria farmacêutica. Não há como 
se pensar em competitividade quando 
os laboratórios responsáveis por criar 

novos medicamentos chegam a perder 
quase um terço de seu faturamento para 
fabricantes de medicamentos genéricos. 
Fundamentalmente, o que essas empre
sas precisam fazer é mudar seu modelo 
de pesquisa. Isto é: compartilhar dados 
clínicos, envolver mais gente na busca 
de soluções e buscar a colaboração para 
construir uma indústria mais produtiva, 
sustentável e viável, mais ou menos como 
vem ocorrendo na indústria de software 
livre. Não tenho dúvidas de que, neste sé
culo, as grandes mudanças serão orques
tradas por grupos e organizações com 
capacidade para inovar e criar serviços 
em colaboração com o resto do mundo. 

Mas a colaboração pressupõe o 
compartilhamento de informações 
que muitas companhias conside
ram estratégicas. É possível pensar 
em competitividade nesse cenário 
onde todos sabem de tudo? 

Nos últimos anos, as empresas que 
obtêm maiores avanços de inovação 
são justamente aquelas que incorporam 
essas práticas de colaboração interna 
e externa. Um exemplo é a Procter & 
Gamble. Pelo menos metade dos proje
tos de inovação da empresa tem origem 
em colaborações externas, que ocorrem 
abertamente na internet. Empresas 
como a Procter & Gamble abraçam um 
sistema de operação mais dinâmico e 
fluído - e economizam bilhões de dóla
res por ano ao compartilhar suas ideias 
e projetos com outros agentes além de 
funcionários, pesquisadores, fornece
dores etc. Hoje, com as ferramentas de 
colaboração, o mundo inteiro pode se 
tornar o seu "departamento de pesquisa 
e desenvolvimento" A Procter & Gamble 
possui cerca de 700 pesquisadores inter-
nos e 1 milhão de externos. Trata-se de 
uma rede muito grande e poderosa, que 
permite à empresa buscar inovações não 
só em produtos e serviços, mas também 
em conceitos de negócios. Tudo isso com 
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