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Resumo

O ritmo de evolução das tecnologias de informaçâo e de comunica-
ção continua avançando numa velocidade que ultrapassa a capacidade 
de aprendizagem dos agentes da inovação, da pesquisa e do desen-
volvimento nas organizações. A partir do quinquênio 2000-2005, em 
particular, surgiram novos conceitos, como a web 2.0. Nessa vertente, 
a web não é vista somente como ferramenta de compartilhamento de 
informação, mas como ferramenta colaborativa de conhecimento que 
envolve vários atores, cada um contribuindo na sua área de interesse 
e competência. Nesse modelo de comunicação de vários para vários, a 
integração plena de todas as partes da nova web 2.0 permite o reconhe-
cimento e o estabelecimento de comunicação com os micromercados 
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globalizados. Essas novas práticas irão alterar também os comporta-
mentos individuais e organizacionais, originando os conceitos de edu-
cação 2.0, empresas 2.0 e gestão 2.0. A inteligência competitiva 2.0, 
por sua vez, deverá adaptar-se a essas novas práticas com o objetivo de 
levar ao tomador de decisão as informações necessárias para que ele 
se mantenha competitivo. Entendida como um sistema de informa-
ção, a inteligência desempenha o papel de um intelligence service. Para 
conduzir essa atividade de um modo competitivo e eficaz, o apren-
dizado deverá incluir um forte componente de autoaprendizado, 
considerando-se que a defasagem entre a aprendizagem clássica e as 
necessidades organizacionais é ampliada em face da velocidade com 
que evoluem ferramentas, conceitos e necessidades organizacionais. 
No nível da organização, o aprendizado deve ser cada vez mais sus-
tentado na preocupação de promover o aumento do grau de conheci-
mentos de cada colaborador, fomentando curiosidade e atitudes, bem 
como propiciando um ambiente e metodologias de trabalho adequa-
dos à autoaprendizagem.

Evolução das tecnologias ou evolução da sociedade?

A evolução da tecnologia ligada aos semicondutores é descrita 
em termos técnicos pela Lei de Moore, que, simplificadamente, ex-
plica que a capacidade dos semicondutores dobra a cada dois anos*. 
Paralelamente, a Lei de Machrone expõe que o valor de determinado 
equipamento (nesse caso o computador) nunca ultrapassará o preço 
determinado pelo seu usuário**. A consideração dessas duas leis em 
conjunto leva à reflexão de que a capacidade dos equipamentos à dis-
posição do público será cada vez maior, enquanto o seu custo será, 
tendencialmente, cada vez menor, democratizando a sua utilização a 
patamares nunca antes imaginados. No presente capítulo, tentamos 

* A polêmica está em saber se essa lei vai acabar com as nanotecnologias ou perdurar no tempo.
** Está provado que essa lei é falsa, uma vez que os preços dos equipamentos estão baixando.
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demonstrar que, ao contrário do que se poderia esperar, vai aumentar 
o gap entre aqueles que usam e aprendem a usar o computador e os 
demais, sem acesso a essa tecnologia. 

A primeira fase dessas tecnologias trouxe consigo novidades que, 
na expectativa de todos, iriam mudar definitivamente a forma de tra-
balhar, estudar, divertir-se, entre outros eventos (ainda que não se 
soubesse exatamente como). Foi o caso das interfaces gráficas e da 
navegação hipertextual. No início da internet, a percepção quanto 
às inovações era a de que estas ocorriam com tanta velocidade que 
a relação com a “idade do cachorro”* foi amplamente visualizada, ou 
seja, na internet tudo se passava tão rapidamente que um ano civil 
correspondia a sete anos na internet. Essa realidade é hoje ainda mais 
complexa, uma vez que de uma velocidade inicial, em que um ano valia 
por sete, passou-se para níveis de rapidez em que um ano na internet 
corresponde atualmente a 10, 15 e, até mesmo, 20 anos civis para al-
gumas inovações. 

Essa evolução é perceptível sob vários aspectos, sendo talvez o mais 
simples a quantidade de informação produzida anualmente na web. 
Existem várias estimativas da produção anual de informação, sendo 
que todas mostram números surpreendentes – na ordem de grandeza 
de vários exabytes** – de nova informação que todos os anos são colo-
cados na web, representando uma taxa de crescimento acima dos 20% 
anuais. Isso significa que, mesmo considerando a divisão em áreas do 
conhecimento, a quantidade de informação nova disponível em cada 
segmento ultrapassa a capacidade de absorção pelo cérebro humano. 

De fato, considerando que o volume de informação contida num 
livro de formato tradicional de 500 páginas representa um megabyte*** 
de informação, podemos facilmente medir a diferença que existe entre 

* Referência à contagem aproximada da idade dos cachorros em relação à dos seres humanos.
** Um exabyte corresponde a 1018 bytes.
*** Um megabyte corresponde a 106 bytes.
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a informação que se encontra disponível e aquela que é absorvível pelo 
cérebro humano! Essa abordagem puramente quantitativa é, contudo, 
amplificada quando olhamos para as possibilidades que as novas tec-
nologias oferecem. 

As mudanças na sociedade ocasionadas pelas tecnologias de in-
formação e comunicação podem ser vigorosamente observadas na 
substituição de mais e mais tarefas humanas repetitivas por processos 
automatizados. Ainda mais importante, todavia, têm sido as novas 
tarefas que, até há bem pouco tempo, não se podia imaginar automa-
tizadas e que atualmente são realizadas cotidianamente. Listar exaus-
tivamente todas as novas funcionalidades é impossível, mas, além das 
aplicações iniciais, o cenário da competitividade e dos negócios foi 
completamente alterado, passando a ser globalizado no espaço e no 
tempo. A aprendizagem dessas novas possibilidades e desses novos 
modelos de funcionamento da sociedade é complexa, pois ultrapassa a 
capacidade de atualização de professores e profissionais. Como conse-
quência dessa realidade, surge o conceito 2.0.

A web 2.0

O termo, usado pela primeira vez pela pesquisadora Darcy 
DiNucci[1], é uma expressão que se refere à segunda geração de desen-
volvimento e design da web. O’Reilly[2] introduziu a ideia de mudanças 
cumulativas de desenvolvimento na web e as maneiras como os usuá-
rios finais a usam. Listar os aplicativos que são ou não 2.0 parece não 
fazer sentido. O importante é descrever as características gerais da 
web 2.0. 

Conteúdos gerados pelos usuários ou por especialistas

O modelo tradicional de publicação de informação foi reproduzi-
do integralmente no início da web, isto é, o conteúdo disponibiliza-
do era tão somente da responsabilidade de alguns especialistas. As 
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facilidades técnicas, no entanto, desde o início possibilitaram que 
qualquer pessoa pudesse publicar os seus próprios conteúdos, situa-
ção que permitiu que, em junho 2009, existissem quase 240 milhões 
de websites com conteúdos gerados pelos próprios usuários. Esses nú-
meros impressionantes não podem ser desprezados.

De um meio de comunicação a mais para o mais importante

No seu surgimento, a internet era considerada apenas mais um 
meio de comunicação a se somar aos já existentes (rádio, televisão, 
telefone etc.), mas, com a convergência das mídias, ela se transformou 
no mais importante veículo de comunicação, situação que se afirma 
paulatinamente com o desenvolvimento de novos aplicativos que faci-
litam a convergência de informações e pessoas.

Aplicativos para colaborar

O surgimento de metodologias e ferramentas de groupware nos 
anos 1990 marca o ponto de partida de aplicativos cada vez mais vol-
tados para o uso colaborativo, ajudando e incentivando as pessoas a 
trabalharem em conjunto. 

Em 17 de novembro de 2008, Robin Good[3] conseguiu mobilizar 
uma centena de pessoas, num único evento, com o objetivo de realizar 
o levantamento de ferramentas colaborativas disponíveis gratuitamen-
te na web. Foram identificadas cerca de 150! Desde então, o levanta-
mento é permanentemente atualizado, sendo as categorias monitora-
das as seguintes: VoIP (Instant Messaging Tools; Video  Conferencing; 
Screen-Sharing); Remote-Control; Web Conferencing; Co-Browsing; Web 
Presenting; Work Grouping; File Sharing; Document Sharing and Wikis; 
Collaborative Document Reviewing; Collaborative Event Scheduling; 
Mind-Mapping; Project Management. 

É importante esclarecer que a colaboração entre pessoas não se 
limita ao uso de software em pequena escala. Para comprovar essa 
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afirmação, basta analisar a enciclopédia Wikipedia, disponível gratui-
tamente em 262 línguas e coeditada por milhares de usuários.

É possível argumentar contra a sua utilização, mas esse aplicativo 
web 2.0, a partir de uma visão de coelaboração de conteúdos, permite 
o acesso a uma quantidade de conhecimento de forma gratuita para 
todos, como nunca foi possível antes.

Reusabilidade da informação

É comum ouvir de alguns professores como é fácil fazer “corte e 
cola” (copy and paste) de informações e, ato contínuo, queixam-se do 
uso abusivo da funcionalidade por parte dos alunos. No entanto, nin-
guém reclama quando um site inclui informação de outros sites, bem 
como mapas ou informação meteorológica, sendo que o processo de 
inclusão de informação proveniente de outros sites é cada vez mais 
simples, graças ao uso de widgets. 

Neste último caso, dificilmente se encontram críticas ao benefício 
perceptível de repassar informação valiosa diretamente da fonte sem 
intermediação, ainda que seja uma citação, no sentido mais nobre da 
palavra. Para exemplificar, existem aplicativos cada vez mais potentes, 
como é o caso do Zotero[4], o qual permite obter referências bibliográ-
ficas de um modo 100% automatizado de inúmeras fontes de informa-
ção e reutilizá-las para elaborar um texto.

A evolução continua

Começa a ganhar adeptos, de forma crescente, a previsão de que, 
após a web 2.0, vamos acompanhar o aparecimento da web 3.0 e da web 
4.0, tal como representado na figura a seguir.
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Figura 2.1 – Evolução da web
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Fonte: Adaptado de Spivack[5].

São esses os cenários para um futuro desconhecido, mas podemos 
afirmar que novos aplicativos vão aparecer e criar progressivamente no-
vas possibilidades. Bons exemplos são as traduções automatizadas ofe-
recidas que permitem o entendimento de sites ou de resultados de bus-
cas em mais de 20 línguas diferentes, ou ainda, o site da  Propriedade 
Intelectual de Singapura, que oferece a tradução automatizada, em 
tempo real, de todas as patentes de línguas asiáticas. Mesmo que a 
qualidade das traduções possa ser questionada, é mais importante e 
oportuno imaginar as novas práticas que serão possíveis enquanto os 
algoritmos de tradução automatizada estão sendo melhorados.

Modelos de comunicação

Até o advento da web e até o final da web 1.0, a comunicação era 
baseada no modelo de um para vários, no sentido de que um “sábio” 
(emissor) se expressava a vários (receptores). 
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Com o surgimento dos aplicativos mencionados, dois fenômenos 
aconteceram simultaneamente. O primeiro trata da possibilidade de 
o conhecimento do emissor, cada vez mais, poder ser facilmente ques-
tionado. O segundo trata do fato de que todos podem se comunicar. 

Chegamos a um modelo de comunicação em que o emissor é mais 
um animador do que um “sábio”, em uma época em que o modelo de 
organograma das empresas não permite mais um “regente de orquestra”,  
mas, sim, um agente facilitador e colaborativo.

Globalização e implicações sociais

Os modelos sócio-político-econômicos ocidentais estimularam o 
desenvolvimento liberal. No entanto, é fundamental introduzir nesse 
modelo alguns elementos considerados essenciais ao desenvolvimento 
das sociedades humanas.  

Touraine[6;7] fala de liberdade, de projeto de vida, de respeito aos 
direitos fundamentais, fatores que não podem ser reduzidos a ganhos 
materiais no discurso moral da sociedade. Qualquer que seja sua 
espécie, os movimentos sociais contêm em si uma aspiração democrá-
tica. Procuram dar a palavra aos que não têm e fazê-los participantes 
na formação das decisões, condição amplificada enormemente pela 
democracia oriunda das tecnologias de informação e comunicação. 

Responsabilidade social

Ainda que numa fase inicial significasse pouco mais do que uma 
ferramenta de marketing empresarial, útil para a boa imagem ou até 
para o enriquecimento das empresas, a cada dia a responsabilidade 
social firma-se entre os componentes indispensáveis para o desenvol-
vimento de uma empresa, organização, instituição ou civilização. É, 
comprovadamente, um dos meios de somar esforços na busca do equi-
líbrio social, elemento indispensável ao desenvolvimento.
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Desenvolvimento sustentável

A situação é a mesma da responsabilidade social, só que, nesse caso, 
as preocupações são relativas ao esgotamento dos recursos naturais 
(tanto no nível da intensidade de uso quanto no nível de comprometi-
mento das condições ambientais). A ideia central é que todos precisam 
cuidar do planeta para que não reste um triste deserto infértil para as 
futuras gerações. 

O conceito 2.0

Como é construído o conceito 2.0? Neste trabalho, considera-se 
que o conceito 2.0 repousa em três grupos de ocorrências. O primeiro 
grupo refere-se à construção e à gestão de uma nova arquitetura para a 
web; o segundo grupo trata da possibilidade de se construir o conheci-
mento de forma coletiva (ambiente de beta perpétuo); e o terceiro gru-
po enfrenta um novo tipo de mercado global, conhecido como global 
long tail micromarket (micromercado global de cauda longa).

No caso da nova arquitetura 2.0, temos de incluir, necessariamente, 
quatro tipos diferentes, a saber: arquitetura de participação, de gestão 
coletiva do trabalho, de aplicativos da internet e de arquitetura social. 

O termo arquitetura de participação refere-se à gestão coletiva do 
trabalho, podendo atuar como sistema de compartilhamento de co-
nhecimento entre os participantes. Pode-se afirmar que esse tipo de 
arquitetura se fundamenta na participação dos usuários, já não como 
meros consumidores, mas como colaboradores comprometidos com 
uma ética de cooperação. Aí está um dos principais elementos do con-
ceito 2.0: os  próprios usuários passam a adicionar valor.

Da arquitetura de participação dependem os recursos de 
 interconexão e compartilhamento de dados. As redes para trocas de 
arquivos digitais, direcionadas para a arquitetura de aplicação 2.0, cons-
tituem uma nova geração de tecnologias e de padrões com menos ênfase 
no software e mais no serviço sediado na web. Nas palavras de O’Reilly[2], 
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há uma mudança para a internet como plataforma e um entendimento 
de regras visando obter sucesso nessa nova plataforma. A regra mais 
importante agora é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos da 
rede para se tornarem melhores, à medida que forem sendo usados pelas 
pessoas, aproveitando a inteligência coletiva. Quanto ao último tipo de 
arquitetura referido, ele reflete a preocupação social, desenvolvida ante-
riormente nos itens relacionados à responsabilidade social e  ao desen-
volvimento sustentável.

Em termos de funcionamento, o conjunto adota o modelo denomi-
nado beta perpétuo (segundo grupo de ocorrências), isto é, aquele em 
permanente desenvolvimento, de forma a acompanhar as mudanças 
que vão acontecendo à sua volta. A gestão, o melhoramento e a evolução 
registram tempos de intervenção muito curtos e próximos entre si. O 
monitoramento constante permite o seu aperfeiçoamento continuado 
com base nas respostas dos usuários à qualidade e ao desempenho do 
serviço, permitindo incorporar essas reações para a melhoria sucessiva 
dos resultados, de modo que ele nunca atinja o estágio acabado, mas 
esteja em permanente evolução.

E qual o objetivo de se buscar uma melhoria contínua? Por que 
o esforço se volta para uma postura de aprendizado, de valorização 
do conhecimento e de compartilhamento de informação e de atitudes 
sociais e ambientais responsáveis?

A resposta veio na consagração do termo micromercado global de 
cauda longa – global long tail micromarket (terceiro grupo). Com o for-
talecimento do mundo virtual, o rompimento das barreiras físicas 
tornou possível a criação de modelos de negócios em que a oferta de 
produtos é praticamente ilimitada. Produtos economicamente inviá-
veis no modelo industrial encontram no meio digital seus consumi-
dores. Por sua vez, os consumidores, que antes tinham acesso a um 
número reduzido de conteúdos, passaram a ter uma variedade quase 
que infinita de novas opções e passaram então a experimentar mais, 
consumir produtos que até então desconheciam. É essa variedade e 
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essa nova experimentação que proporcionam as alterações no consu-
mo tradicional*. O que antes era um mercado ignorado não só passa a 
ter valor, como vem crescendo a cada ano. Com efeito, o termo é utili-
zado na estatística para identificar distribuições de dados da curva de 
Pareto**, na qual o volume de dados é classificado de forma decrescente. 
Na economia, traduz-se na procura elevada por um conjunto pequeno 
de produtos seguido da procura muito reduzida por um conjunto ele-
vado de produtos. Apostar na cauda longa se torna economicamente 
interessante, ao contrário do que acontecia na economia tradicional. A 
figura a seguir apresenta graficamente o global long tail micromarket. 

Figura 2.2 – Global long tail micromarket

      Fonte: Wikipedia[8].

* Chris Anderson, editor-chefe da revista “Wired”, é o autor da “teoria da cauda longa”,  expre ssão 
que apareceu, pela primeira vez, na edição de outubro de 2004 dessa revista. A teoria discorre 
sobre a transformação do mercado de massa, dominado por hits, para um mercado de inúmeros 
nichos de micro-hits. Disponível em: <http://ministrynetconference.com/wp-content/uploa-
ds/2009/10/The-Long-Tail.pdf>.

** O nome “teoria da cauda longa” refere-se à curva de Pareto 1/x, conhecida como cauda longa por 

sua forma. Essa curva representa a distribuição, ou as leis de forças, de vários fenômenos econô-

micos e em outros ramos da ciência, como a concentração aproximada de 80% da renda de uma 

nação em 20% de sua população.
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Além disso, todos os conteúdos abordados até o momento não 
encontram local de aplicação nos mercados tradicionais. Trata-se de 
conceitos e práticas apenas replicáveis em mercados de nichos especí-
ficos, mas com a particularidade de serem pensados em nível global. 
Em outras palavras, o global long tail micromarket é a forma como o 
conceito 2.0 ganha escala na globalização dos mercados de nicho. Vale 
destacar que o número potencial dos usuários do micromercado global 
disponível na internet representa de um a dois bilhões de pessoas[9;10]. 
A Figura 2.3 apresenta o modelo completo do conceito 2.0.

Figura 2.3 – Diagrama esquemático do conceito 2.0
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Em síntese, o conceito 2.0 inclui a presença de um ambiente de 
cooperação e participação, mantém-se alerta para as preocupações 
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sociais e busca o padrão de gestão e aplicação 2.0. O resultado imedia-
to dessas situações é o delineamento de um ambiente de beta perpétuo, 
no qual tudo está em constante melhoramento. Esse ambiente, com 
base nas respostas dos usuários à qualidade e ao desempenho dos 
serviços, permite incorporar reações para a melhoria sucessiva do 
produto, sugerindo que ele nunca atinja o estágio acabado, mas sempre 
aperfeiçoável. A última ocorrência é relacionada ao mercado-alvo e à 
necessidade de atingir os ambientes específicos em vez de pensar ape-
nas em ambiente de massa, fenômeno também conhecido como cauda 
longa ou global long tail micromarket.

Cabe destacar que, pouco tempo após surgir o conceito da web 2.0, o 
uso da nomenclatura 2.0 começou a ser utilizada em situações bem di-
versas da aplicação original, tais como recursos humanos 2.0, gestão 2.0, 
empresa 2.0, educação 2.0, lei 2.0, saúde 2.0, relações públicas 2.0, gover-
no 2.0, biblioteca 2.0, pensamento 2.0, trabalho 2.0, inovação 2.0 etc. 

A inteligência competitiva 2.0

O pleno entendimento da web 2.0 sinalizou para o melhor apro-
veitamento da inteligência coletiva e para o potencial de compartilha-
mento e de criação conjunta do conhecimento. Juntas, essas discipli-
nas constituem os elementos basilares da inteligência competitiva (IC) 
e, associadas a conceitos emergentes do mundo corporativo, apontam 
para o que podemos chamar de inteligência competitiva 2.0 (IC 2.0).

A IC não é um conceito assim tão recente, pois surgiu na década 
de 1970, bem antes do impacto verificado no uso das tecnologias da 
informação e da comunicação. 

Basicamente, a IC se refere aos sistemas de informação destinados 
a ajudar os tomadores de decisão no difícil exercício da sua função. O 
tomador de decisão precisa ter à sua disposição um sistema capaz de 
lhe fornecer a informação certa, da forma certa, no momento certo, 
para a tomada de decisão mais acertada.
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O profissional de IC 2.0 e a aprendizagem

Dificilmente nas instituições de ensino e de formação tradicionais se 
aprende a fazer uso das inovações tecnológicas de ponta. Isso acontece 
por várias razões, sendo a mais imediata o tempo de aprendizagem que o 
professor necessita antes de poder repassar o conhecimento para o aluno. 

Além disso, nas instituições de ensino e de formação tradicional 
ainda impera o modelo de comunicação em que há um emissor e vá-
rios receptores, em que o professor desempenha o papel do “sábio” e o 
aluno, o de ouvinte passivo. 

Para encontrar, nas instituições tradicionais, a competência e a orga-
nização necessárias a um ambiente de aprendizagem em sintonia com 
os tempos atuais, é preciso começar por identificar, cuidadosamente, 
as equipes que pesquisam esses assuntos. Somente robustas investi-
gações nessas vertentes da sociedade da informação podem garantir a 
competência suficiente do corpo docente para a aplicação dessas mu-
danças organizacionais e, de igual modo, assegurar que o processo de 
ensino-aprendizagem adote os modelos andragógicos corretos. 

No que se refere ao profissional de IC que pretende entrar no mun-
do da IC 2.0, não deve esperar pela formação tradicional. Do mesmo 
modo que os jovens mergulham sozinhos no uso das novas tecnologias, 
incluindo-se digitalmente, os profissionais de IC têm de organizar a 
sua própria agenda de autoaprendizagem. Igualmente, organizações e 
profissionais que vivem segundo o conceito 2.0 devem ter consciência 
da importância de viver em um ambiente beta perpétuo, aprendendo 
continuamente e renovando-se constantemente. Tal situação, por con-
seguinte, implica valorizar os seus próprios processos de educação ao 
longo da vida. 

Com efeito, bastante energia será despendida para encontrar as 
melhores formas de conjugar e desenvolver os talentos necessários 
aos profissionais de IC*, bem como os cuidados necessários para que a 

* A curiosidade, a capacidade de colocar as questões corretas e a autoaprendizagem serão cada vez 
mais importantes do que a mera detenção do conhecimento. 
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autoaprendizagem seja reconhecida (e verdadeiramente recompensa-
da) na evolução da carreira do profissional de IC. 

Considerações finais

A sociedade contemporânea está em permanente mudança devido 
ao desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação. 
O presente capítulo refere-se, sobretudo, às consequentes mudanças 
organizacionais, derivadas das inovações compreendidas no período 
entre 2000 e 2005, que traz o novo conceito 2.0. 

É razoável prever uma aceleração dos processos das mudanças que 
estão acontecendo tanto no nível das instituições como no individual. 
Nesse aspecto, é possível prever a existência de várias fases de adequa-
ção a essas mudanças. Enquanto uns irão acompanhá-las por acredi-
tarem na sua mais-valia, outros irão permanecer convictos em manter 
tudo como era antes, correndo o risco de serem excluídos. De qual-
quer modo, é bom lembrar que o futuro não está escrito – somos nós 
que o construímos.

Questões para reflexão

1. Como aprender mais rápido do que um professor?
2. Como potencializar o conhecimento do seus parceiros para alcançar 

um objetivo comum?
3. Como potencializar o conhecimento de seus concorrentes em pro-

veito da sua organização?
4. Um conhecimento disponível na web (visível ou invisível) é aprovei-

tável para seu próprio conhecimento?
5. Sem acréscimo de conhecimento a inovação sustentável é possível?



72

Sugestões de pesquisas futuras

1. Levantamento de casos de sucesso de aplicação deste novo modelo 
(por exemplo, no Brasil, a Rede Telecentros de Informação e Negócios 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior).

2. Realização de pesquisa aplicada para implementação deste novo 
modelo de inovação sustentável em ambiente do setor público ou do 
setor privado.
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