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» CECILIA PINTO COELHO

D
on Tapscott é professor
adjunto na Escola de Ad-
ministração Rotman, na
Universidade de Toronto,

no Canadá. É autor de 14 livros.
Entre eles, o A hora da geração di-
gital e, o mais recente, Macrowiki-
nomics: new solutions for a con-
nected planet (ainda sem tradu-
ção para o Brasil). Tapscott tam-
bém lidera uma investigação mul-
timilionária sobre novos modelos
de cooperação, governança e reso-
lução de problemas globais. Em
entrevista ao Correio, o autor fa-
lou sobre a geração conectada:
uma juventude que tem entre 15 e
35 anos e, por crescer cercada pela
tecnologia, desenvolveu um “cére-
bro” diferente do das demais gera-
ções. Contrariamente as críticas
do senso comum, Tapscott acredi-
ta que essa geração não é desaten-
ta, viciada na internet ou sem ha-
bilidades sociais, mas sim otimis-
ta, criativa e mente aberta, além
de independente. Para ele, é o gru-
po de pessoas que representa a no-
va cultura do trabalho e a van-
guarda da mudança para insti-
tuições que pararam no tempo.

Uma de suas famosas frases
é a de que essa geração não te-
me a tecnologia porque é co-
mose ela não estivesse lá. Co-
mo é isso na prática?

Os jovens de hoje pensam a
internet como parte de uma pai-
sagem natural. Para eles, a tec-
nologia digital não é mais inti-
midador que uma geladeira. A
importância disso é que, pela
primeira vez na história, as
crianças estão confortáveis e são
mais entendidas que seus pais
sobre uma inovação central pa-
ra a sociedade.

O que essa geração traz como
vantagens e desvantagens?

Eles são uma força podero-
sa de mudança. Vamos olhar
para as corporações. Minha
pesquisa mostra que as com-
panhias que seletivamente e
e f e t i v a m e n t e
abraçaram as
crenças e a filo-
sofia dessa gera-
ção têm um de-
sempenho me-
lhor daquelas
que não o fize-
ram. De fato, a
cultura da gera-
ção conectada é
a nova cultura do
trabalho. Os fun-
cionários dessa
era são ideais nas
corporações de
hoje. Eles são
compreensíveis,
confiantes, posi-
tivos, mente
aberta, criativos
e independentes.
A desvantagem é
que esses jovens
são um desafio para gerir. Para
ir ao encontro de suas deman-
das e ter melhor equilíbrio en-
tre trabalho e vida, as empre-
sas devem mudar suas aborda-
gens de cultura e gerência e, ao
mesmo tempo, continuar a
respeitar as necessidades dos
funcionários mais antigos. Cul-
tivada adequadamente, os atri-
butos dessa geração conectada
serão uma fonte crítica de ino-
vação e de vantagem competi-
tiva para a empresa.

Muitos criticam que essa 
geração é egoísta, não conse-

gue ter foco e se expõe demais. 
O senhor concorda?

Não. É verdade que muitos
pais, empregadores e professo-
res estão chateados com a atual
juventude. Eles afirmam que
são viciados em internet, desa-
tentos e estão perdendo suas
habilidades sociais. Minha pes-
quisa aponta que nada disso é
verdade. Sou otimista sobre o
potencial dessa geração. Uma
evidência é que esse meninos
conseguem manejar múltiplos
aparelhos sensoriais mais facil-
mente que os adultos. Também
desenvolvem cérebros que são
apropriados para o ritmo rápido
e o mundo complexo.

O melhor exemplo são os jo-
gos interativos, que requerem
construção de time e habilida-
des estratégicas. Aprender um
game e morrer centenas de ve-

zes antes de ven-
cer faz com que
eles fiquem mais
determinados,
dispostos, a ter
novas ideias e to-
mar riscos calcu-
lados. Jovens co-
laboram cons-
tantemente em
bate-papos on-
line, games, Fa-
cebook e Twitter.
Para os adoles-
centes, fazer o
dever de casa é
uma tarefa social
e colaborativa,
que envolve en-
viar mensagens,
ficar no chat,
checar a rede so-
cial e ouvir as
músicas do iPod.

O que essa geração espera
dos mais velhos?

As geração antigas precisam
reconhecer que há muito o que
aprender com a juventude atual.
É a primeira vez na história que
crianças são autoridades em al-
go importante e os bem-sucedi-
dos são pioneiros em um novo
paradigma da forma de pensar.
Se os mais antigos se juntarem a
eles, podemos alcançar coisas
incríveis. Essa geração é mem-
bro de times naturais, mas com
uma diferença: eles esperam
uma interação ida e volta, em

>> entrevista DON TAPSCOTT

Como o senhor descreve a
geração conectada?

É a juventude de hoje. São
pessoas que nasceram entre
1977 e 1997. Este ano, os mais
velhos dessa geração completa-
ram 35 anos e os mais jovens, 15.
Adolescentes e jovens adultos
que cresceram cercados por dis-
positivos digitais e pela mídia. 

Quais as diferenças deles para
as demais gerações?

A geração conectada é dife-
rente de qualquer outra na his-
tória. São os primeiros a crescer
mergulhados em bits. Conse-
quentemente, seus cérebros
são diferentes. A maneira como
os jovens passam o tempo pela
adolescência – dos 8 aos 18 anos
– é o principal fator de mudan-
ças no cérebro, pois é nessa
época que ele é construído. Mi-
nha geração passou 24 horas
por semana assistindo televi-
são, o que dá ao meu grupo de
idade um certo tipo de cérebro.
Se você passar o equivalente
desse tempo com tecnologias,
sendo o usuário, o organizador,
o colaborador e o ator, isso for-
nece outro tipo de cérebro.
Quando se olha em como a so-
ciedade mudará no século 21,
muitos focam nos efeitos da
tecnologia digital, sobretudo da
internet. Mas é a confluência
dessas tecnologias com a ju-
ventude de hoje que dará for-
ma as instituições da sociedade
das próximas décadas.

Como explicar que crianças 
ut i l izem melhor  tablets  e  
smar tphones que alguns
adultos?

Ainda não ouvi falar em
uma criança de 1 ano que seja
expert em iPad, mas elas cer-
tamente têm o controle de tec-
nologia digital em idade pre-
coce. As interfaces dos com-
putadores são incrivelmente
intuitivas e os jovens não são
intimidados por elas como
seus pais. Os jovens são nati-
vos digitais enquanto que pes-
soas da minha idade são imi-
grantes digitais. Os mais ve-
lhos se preocupam em fazer
algo errado ou em quebrar o
dispositivo; os jovens apenas
assumem que tudo tem um
botão de reiniciar.

vez de disciplinas de comando e
controle. Aqueles que nasceram
após a segunda guerra mundial
ficavam satisfeitos em saber que
decisão tinha sido tomada. Ago-
ra, os jovens querem saber o
porquê. Não são insubordina-
dos, eles só reconhecem que en-
tender os motivos de uma deci-
são pode fazer a diferença.

Quais são os riscos que essa 
geração enfrenta?

Acho que o maior risco que
essa juventude enfrenta é o mes-
mo que todos nós encaramos: a
falta de privacidade. Estamos
deixando um rastro de migalhas
enquanto vivemos, sobretudo
em plataformas sociais como o
Facebook. São fotografias, o que
gostam, músicas preferidas, fil-
mes assistidos e por aí vai. Eu
estimaria que milhares de pes-
soas não conseguiram o empre-
go dos sonhos porque fracassa-
ram na checagem de referência
feita pelas empresas nessas re-
des sociais. Estava tudo indo
muito bem até o departamento
de Recursos Humanos ir ao Fa-
cebook e ver algo inapropriado.
O virtual pode saber mais do
que você mesmo sabe sobre vo-
cê. Isso é a destruição potencial
de tudo o que sabemos e defini-
mos como nosso direito básico
à privacidade.

O senhor acredita que essa 
geração vai mudar o mundo e a
forma como as empresas atuam?

Muitas instituições que nos
serviram por anos parecem es-
tar congeladas e incapazes de
seguir adiante. Sim, a economia
industrial nos trouxe três sécu-
los de produtividade sem prece-
dentes, acúmulo de conheci-
mento e de inovação. No entan-
to, a prosperidade veio com um
custo para a sociedade e para o
planeta. Se continuarmos no ca-
minho comum dos negócios, a
instabilidade global de hoje, cer-
tamente, crescerá. De fato, acre-
dito que o mundo chegou a um
momento de virada: reiniciar to-
dos os modelos, as abordagens e
as estruturas antigas ou arriscar
uma paralisia ou até um colapso
institucional. A sociedade tem a
sua disposição a plataforma
mais poderosa para juntar pes-
soas, conhecimentos e habilida-

‘Fazer o dever de casa
é uma tarefa social’

Em entrevista, Don Tapscott, autor do livro A hora da geração digital, fala sobre a relação dos 
jovens com a tecnologia e como as empresas e a sociedade devem se adaptar aos novos tempos

» MOZILLA

EDIÇÃO DE
VÍDEO PELA
INTERNET

A empresa do navegador
Firefox apresentou um aplica-
tivo para criação de vídeos in-
terativos on-line. A ferramen-
ta, conhecida como Popcorn
Maker, que estava restrita aos
desenvolvedores, tornou-se
pública durante o Mozilla Fes-
tival. Agora, os internautas po-
dem utilizar a versão 1.0 do
software para acrescentar fo-
tos, definições de Wikipedia,
mapas, links, atualizações de
redes sociais e outros acessó-
rios aos vídeos que estão pro-
duzindo. O editor, feito a partir
das linguagens HTML5, CSS3
e Javascript, pode ser encon-
trado gratuitamente no site
www.popcorn.webmaker.org.

» APPLE

PRIMEIRA LOJA
OFICIAL SERÁ
NO RIO 

A Apple mantém o mistério
sobre a data de inauguração e
o endereço da sua primeira lo-
ja oficial no País (a primeira da
América do Sul), mas uma coi-
sa já é certo: será no Rio de Ja-
neiro. A confirmação veio
quando a empresa publicou
anúncios de vagas para a capi-
tal carioca no cadastro de em-
pregos do site oficial. Entre os
12 tipos de cargos estão: ge-
rente, encarregado de estoque,
líder regional e os genius, res-
ponsáveis pela solução de pro-
blemas técnicos. Hoje, 14 paí-
ses contam com a Apple Store.
No Brasil, existem apenas re-
vendedoras da marca.

» MERCADO

AUMENTAM 
AS VENDAS DE
SMARTPHONES 

A Gfk, quarta maior em-
presa de pesquisa de merca-
do do mundo, anunciou que o
número de smartphones ven-
didos no Brasil subiu 55%,
entre os meses de janeiro e
agosto deste ano, em relação
ao mesmo período do ano
passado. Os resultados foram
constatados após auditoria
em 71 categorias de produtos.
A quantidade de novos mode-
los aumentou para 40 novos
itens contra 28 do ano passa-
do. Além disso, segundo a
empresa, os produtos ficaram
mais sofisticados nos quesitos
memória, processador, co-
nectividade, resolução de câ-
mera e tamanho da tela. 

» LANÇAMENTO

PRIMEIRA 
TEVÊ DE 4K
CHEGA AO PAÍS

A Sony anunciou a primei-
ra TV 4K 3D do Brasil. O mo-
delo conta com painel LCD 4K
(3.840 x 2.160 pixels) e oferece
uma resolução aproximada
de 8.29 megapixels, equiva-
lente a quatro vezes a resolu-
ção de uma TV Full HD.  Além
disso, o modelo possui a tec-
nologia Picture Frame Mode,
que transforma fotografias
digitais em pôsteres de alta
resolução. A TV estará dispo-
nível nas lojas físicas da Sony
a partir de dezembro. O preço
ainda não foi divulgado.

» SMARTPHONE

NOKIA LANÇA 
SERVIÇO DE
MAPA ON-LINE

A Nokia anunciou os ma-
pas Here, baseado na com-
putação em nuvem. O serviço
inclui um site e um aplicativo
para iOS, sistema operacional
da Apple. No programa gra-
tuito, é possível navegar com
instruções de voz e obter da-
dos sobre transporte público.
A Nokia prevê o lançamento
para a próxima semana. 

A hora da geração conectada
Editora Nova Fronteira
448 páginas
Preço: R$ 79,90

Macrowikinomics: new solutions
for a connected planet
Editora Portfolio
447 páginas
Preço: US$ 11,38

É a
confluência
dessas
tecnologias 
com a
juventude 
de hoje que 
dará forma as
instituições 
da sociedade 
das próximas
décadas.”

ARQUIVO PESSOAL

» CECILIA PINTO COELHO

D
on Tapscott é professor adjunto
na Escola de Administração Rot-
man, na Universidade de Toron-
to, no Canadá. É autor de 14 li-

vros. Entre eles, o A hora da geração digital
e, o mais recente, Macrowikinomics: new
solutions for a connected planet (ainda
sem tradução para o Brasil). Tapscott
também lidera uma investigação multi-
milionária sobre novos modelos de coope-
ração, governança e resolução de proble-
mas globais. Em entrevista, o autor falou
sobre a geração conectada: uma juventu-
de que tem entre 15 e 35 anos e, por crescer
cercada pela tecnologia, desenvolveu um
“cérebro” diferente do das demais gera-
ções. Contrariamente as críticas do senso
comum, Tapscott acredita que essa gera-
ção não é desatenta, viciada na internet
ou sem habilidades sociais, mas sim oti-
mista, criativa e mente aberta, além de in-
dependente. Para ele, é o grupo de pessoas
que representa a nova cultura do trabalho
e a vanguarda da mudança para institui-
ções que pararam no tempo.

des. Precisamos resolver várias
pragas no mundo. A geração co-
nectada será a mais sofisticada
usuária dessa plataforma e será
a vanguarda da mudança.

Que oportunidades essa gera-
ção terá no futuro?

Os jovens já aprendem, jo-
gam, se comunicam, trabalham
e criam comunidades de forma
muito diferente de seus pais. O
principal interesse deles não é a
tecnologia em si, mas o que po-
de ser feito com ela. Acredito
que eles são inteligentes, têm
grandes valores, sabem como
usar ferramentas de colabora-
ção e estão bem equipados pa-
ra se dirigir aos muitos desafios
que a minha geração está dei-
xando para eles. 

Professor adjunto da escola de administração Rotman, no Canadá
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Text Box
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