


580 milhões de documentos, o que dá
uma idéia da popularidade da filosofia
no mundo todo. O projeto mais conheci-
do é a enciclopédia online Wikipedia.
Criada em 2001, reúne 3,1 milhões de
artigos, redigidos e mantidos pelos pró-
prios internautas. Qualquer
pessoa pode se cadastrar no
sistema e escrever verbetes
para enriquecer a enciclopédia
de uma forma transparente e
extremamente organizada. "É
até difícil de acreditar que al-
go de bom possa emergir de
um sistema tão caótico", afir-
ma Rubens Queiroz, diretor da
divisão de serviços à comunidade do
Centro de Computação da Unicamp.

MANUAL DE INSTRUÇÃO - De acordo
com Queiroz, há inúmeras possibilidades
de uso do wiki nas pequenas empresas:
você pode registrar andamentos de proje-
tos e trocar idéias sobre novos produtos ou
serviços, o que os especialistas chamam
de brainstorming coletivo. O software per-
mite criar manuais de produto, posterior-
mente impressos e distribuídos aos clien-
tes, e reunir material para o treinamento
de novos colaboradores. Você consegue

146
É O TOTAL

de softwares do gênero
hoje disponíveis na

internet

também reunir normas, procedimentos e
metas da empresa que, com um simples
clique, se tornam acessíveis a todos os fun-
cionários habilitados. Sem contar que po-
dem colaborar com mais informações.

A maior parte dos softwares wiki é gra-
tuita ou começa a ser
paga quando o pro-
grama é usado por
mais de cinco usuá-
rios. Há na internet
uma infinidade de
softwares dessa cate-
goria. Nós tivemos
acesso a 146 progra-
mas wiki, experi-

mentamos dez deles e indicamos a você
aqueles que são mais amigáveis e de fá-
cil acesso (confira no quadro abaixo). Al-
guns especialistas da área de tecnologia
acreditavam que o wiki colocaria um fim
aos e-mails. Mas isso não é verdade. As
mensagens para marcar uma reunião ou
para passar informações pontuais, por
exemplo, ainda ficam mais bem acomo-
dadas nos e-mails tradicionais. De acor-
do com Cunningham, o criador do wiki, o
programa será uma ferramenta a mais
para ajudar os usuários. E-mail e wiki,
portanto, trabalharão em parceria. D

PESQUISA

Cérebro
mapeado
Estudo americano mede
reações dos neurônios
diante de um produto

Você sabia que a
intensidade das ondas

cerebrais se altera quando
uma pessoa vê uma imagem
conhecida? A constatação
é de um estudo, que tem
validade científica, realizado
pelo pesquisador Lawrence
Farwell, presidente do Brain
Fingerprinting, laboratório
localizado em Seattle, nos
Estados Unidos. Há 20 anos
o pesquisador registra as
ondas do cérebro com
auxílio de eletrodos e de um
computador. Farwell grava as
reações antes que a pessoa
possa pensar numa resposta.
Ele batizou a alteração da
onda do cérebro de Mermer,
que significa a memória
codificada em resposta
aos estímulos. "É o 'a-hã'
que respondemos quando
estamos diante de uma
informação que nos é
familiar", afirma Farwell,
em entrevista à revista
americana Fast Company.

A tecnologia tem diferentes
aplicações, entre elas a de
detectar mentiras. No âmbito
empresarial, pode ser usada
em pesquisas de opinião e em
estudos de comportamento.
De acordo com Farwell, é
possível determinar qual
informação do produto é
mais relevante para um
grupo de consumidores.

                                                                        Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, n. 207, p. 102-103,  l Abril 2006.
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