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A MENTE
BRILHANTE

DAS
MULTIDÕES

Empresas do novo
milênio resgatam,

com a internet, uma
prática de previsões

popularizada
no século 19

Microsoft, Hewlett-Packard, Goo-
gle e Yahoo! estão entre as em-

presas que já não dependem somente
do tino de seus planejadores para
fazer projeções de faturamento ou de-
cidir sobre o lançamento de um novo
produto. Essas companhias descobri-
ram que promover bolsas de apostas
entre seus funcionários é uma ma-
neira mais divertida, além de eficien-
te, de antecipar o faturo. O Google já
organizou mais de 100 "bolões" entre
seus funcionários, alguns dos quais
ajudaram a saber com antecedência
o número de usuários de seus novos

serviços. A Microsoft aderiu à prá-
tica para tentar descobrir o número
de bugs que seus softwares apresen-
tariam em determinado período. No
ano passado, o Yahoo! recebeu de seus
funcionários uma batelada de projetos
de novos produtos. Eles mesmos sele-
cionaram, por meio de lances, quais
teriam maiores chances de sucesso e
mereciam receber investimentos.

O modelo varia de acordo com a
empresa. Algumas instituem uma
espécie de bolsa de valores. Os palpi-
tes dos colaboradores são negociados
como no mercado de ações. Ao longo
do tempo, eles podem se valorizar ou
perder valor. Outras optam por fa-
zer simples bolões. Para incentivar a
participação das equipes, geralmente

A Sabedoria das Multidões, do jornalista americano James Surowiecki, colunista da revista semanal
New Yorker, foi lançado em 2004 nos Estados Unidos e no ano passado no Brasil, pela editora Record
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são ofertados dinheiro ou benefícios a
quem acertar a previsão.

Em A Sabedoria das Multidões, o jor-
nalista americano James Surowiecki
mostra, por meio de vários exemplos,
como a opinião coletiva costuma re-
sultar em previsões mais corretas
do que a de um pequeno grupo de es-
pecialistas. As ferramentas da web
tornam possível estender as apostas
a um número ilimitado de pessoas.
As bolsas de apostas, de acordo com
Surowiecki, superam em precisão as
pesquisas de opinião. A razão disso
é que aquelas com convicções for-
tes tendem a colocar mais fichas em
seus palpites, o que contribui para a
precisão do resultado. O histórico de
sucessos dessa prática é impressio-
nante. Entre 1884 e 1940 existiu em
Nova York uma bolsa de apostas nas
eleições presidenciais americanas
que acertou o resultado de nove em
cada dez pleitos. Em 1988, economis-
tas da Universidade de lowa revive-
ram esse instrumento e já o aplicaram
em eleições presidenciais e parlamen-
tares de 12 países, com igual êxito.

Uma das primeiras corpora-
ções a adotar o sistema foi a Hewlett-
Packard, que criou urn mercado de
apostas para prever a variação dos
preços de chips. Convidou dez geren-
tes dos Estados Unidos e dez de outras
partes do mundo para participar de
um mercado pela internet, pelo qual
podem fazer os seus lances. A cada ro-
dada, quem acerta o preço do chip em
determinado período recebe US$ 250.
Em seis das oito vezes em que o siste-
ma foi testado, seus resultados supe-
raram as previsões oficiais da HP. Nas
outras duas, houve empate.

POUCAS
MULHERES
CHEGAM
AO TOPO

Elas avançaram em
cargos gerenciais,
mas tardam em

conquistar posições
em postos
de cúpula

Apresença feminina em cargos
executivos cresceu ininterrup-

tamente nos Estados Unidos em anos
recentes. As mulheres passaram a
ocupar metade dos postos de gerência.
Um estudo divulgado pela publica-
ção Academy of Management Perspecti-
ves revela, porém, que esse aumento
ocorreu em um ritmo bem mais lento
no topo das companhias. O levanta-
mento envolveu as mil maiores em-
presas americanas. Dessas, apenas
1,7% tem mulheres na presidência.
As projeções indicam que esse índice

saltará para 6,2% nos próximos nove
anos. "Esse aumento não impressio-
na muito quando se constata que em
2016 terão passado 40 anos desde que
as mulheres ingressaram em massa
nas corporações", observa o econo-
mista Constance Helfat, co-autor do
estudo. As empresas analisadas na
amostra empregam cerca de 10 mil
diretores, dos quais somente 8% são
mulheres. Esse índice, já alarmante,
escamoteia um fato ainda mais im-
pressionante: quase a metade das em-
presas não possui uma única mulher
entre seus principais executivos. Entre
as demais, 29% têm apenas uma na di-
retoria, e 23%, duas.

É interessante notar que a partici-
pação de mulheres na alta direção das
empresas varia conforme o negócio. A
produção gráfica e editorial, o trans-
portede equipamentos e as segurado-
ras têm maior presença feminina. Já
na indústria de semicondutores e de
energia sua presença ê menos notada.
Os dados revelam que as executivas
são mais jovens do que os seus colegas
- 47 anos ante 51, em média - e traba-
lham nas suas organizações há menos
tempo, 8 anos ante 11.0 estudo atri-
bui esses números à política agres-
siva de algumas empresas na con-
tratação e promoção de mulheres.

Para aumentar o número de exe-
cutivas no topo das organizações, os
pesquisadores sugerem algumas me-
didas, além de um processo de promo-
ções bem estruturado, que elimine a
possibilidade de avaliações preconcei-
tuosas. As propostas incluem a cria-
ção de programas de desenvolvimento
de lideranças voltados para as mulhe-
res. Ações que ajudem as profissionais
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inteligência
com filhos, como a adoção de horários
flexíveis, também aumentariam a sua
disposição em disputar os cargos mais
importantes. A situação das executi-
vas no Brasil não é muito diferente da
de suas colegas americanas, no que diz
respeito a cargos de presidente. Mas o
percentual de diretoras virtualmen-
te dobrou na última década e atingiu
11%, de acordo com o instituto Ethos.

COMEÇA
ACORRIDA

PELA WEB 3.0
A internet dotada

de inteligência
artificial é a

próxima fronteira
cobiçada pelos
pesquisadores

Ela ainda não existe. Empresas
como a IBM e o Google se esfor-

çam para um dia traze-la à luz. Bastou,
porém, uma longa reportagem publi-
cada recentemente no The New York Ti-
mes para que a Web 3.0 virasse discus-
são obrigatória em blogs e publicações
especializadas. A Web 3.0, conforme
foi batizada, é a última fronteira, pelo
menos até agora, da sociedade da in-
formação. A internet funciona hoje,
apesar de todos os seus avanços, como
um imenso catálogo, que obriga as
pessoas a fazer um certo esforço para
extrair sentido de seus documentos. Já
a Web 3.0, sonham os pesquisadores,
será capaz de tirar conclusões dessa
imensidão de páginas e dar respostas
objetivas às mais variadas perguntas.
Se as pesquisas tiverem sucesso, a rede
poderá indicar, como se fosse um espe-
cialista da área, a escola mais adequa-
da ou o investimento mais convenien-
te para o usuário. Ninguém precisará
fazer pesquisas, ler uma infinidade
de sites e tirar as suas próprias con-
clusões. Terá apenas de questionar a
rede, que fará esse serviço e dará uma
resposta direta à sua pergunta.

A discussão sobre esse novo ho-
rizonte coincide com o momento de
maior esplendor da internet - uma
fase que ganhou há pouco mais de
dois anos o nome de Web 2.0. No iní-
cio, muitos contestaram o uso dessa
expressão. Para esses críticos, não
havia nenhuma grande novidade
tecnológica que justificasse o seu uso.
Hoje essas vozes perderam força. Um

conjunto de pequenos avanços trouxe
velocidade aos sites, facilitou o seu uso
e, mais importante, possibilitou que os
usuários participassem da criação de
conteúdos. A Web 2.0 exibe hoje como
seus principais trunfos sites como
YouTube, Second Life e Wikipedia,
alimentados com conteúdo dos inter-
nautas. É uma mudança e tanto em re-
lação aos primeiros anos da rede.

Uma das iniciativas que apontam
para a Web 3.0 é o KnowItAll (Saiba
Tudo), financiado pelo Google e con-
duzido pela Universidade de Wash-
ington. Um de seus projetos promete
facilitar a vida dos usuários que pes-
quisam os sites de viagem para ler os
comentários sobre hotéis deixados por
terceiros. No futuro, a Web fará esse
trabalho. Após considerar todas as
manifestações dos viajantes na rede e
pesar o valor de cada uma, recomen-
dará o hotel mais adequado para o
usuário, de acordo com o seu perfil.

A Radar Networks é uma das em-
presas com pesquisas de ponta nessa
área. Um de seus projetos consiste na
criação de um aplicativo que enten-
derá exatamente o que o usuário quer
quando escreve duas ou três palavras
em uma pesquisa. Enquanto o Goo-
gle apresenta todas as páginas com os
termos solicitados, o novo mecanismo
entenderia o sentido de cada palavra e
as conexões entre elas, apresentando
um resultado mais preciso. "A Web
3.0 fará buscas de uma forma mais
humana e intuitiva", diz Nova Spiva-
ck, presidente da Radar Networks.
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que causa maior preocupação. A es-
cassez de profissionais habilitados se
apresenta como o principal obstáculo
à expansão da economia mundial. No
passado, os entraves diziam respeito
principalmente a acesso a financia-
mento, expansão de plantas indus-
triais ou aquisição de equipamentos
para atender novos mercados.

A formação de redes de colabo-
ração, capazes de superar diferenças
culturais e geográficas, é a maneira
encontrada pelos empresários para
fazer convergir a urgência de capital
intelectual, fonte da inovação, à ne-
cessidade de reduzir os custos para
obtê-lo e os riscos para protegê-lo.
Finalmente, a importância crescente
da responsabilidade social das lide-
ranças empresariais foi incluída entre
as principais macrotendências apon-
tadas pelos CEOs entrevistados pela
PricewaterhouseCoopers.

EMPRESAS
PRODUZEM

FELICIDADE?
Especialistas

apregoam ações
afirmativas para

combater a tristeza
nos escritórios

As empresas podem e devem ado-
tar políticas que promovam

ganhos de felicidade para seus pro-
fissionais. Quando isso acontece, a
produtividade cresce. Essa visão é
compartilhada pela maioria dos espe-
cialistas reunidos em recente debate
promovido pelo Chartered Institute
of Personnel and Development, or-
gani zação britânica voltada para es-
tudos na área de recursos humanos.

Os departamentos de Recursos Hu-
manos têm um papel decisivo nessa
tarefa, acredita o psicólogo Martin
Seligman, autor de Felicidade Autên-
tica (Objetiva) e professor da Univer-
sidade da Pensilvânia. Para isso, ele
defende a adoção de medidas ligadas
à chamada psicologia positiva, da qual
é um dos mais conhecidos defenso-
res. O movimento preocupa-se com
a promoção da felicidade, posição
contrária à adotada por essa discipli-
na, voltada majoritariamente para
as doenças mentais. "A situação da
psicologia hoje não é satisfatória. Isso
ocorre porque foca no que é negativo",
afirma. De acordo com Seligman, os
funcionários são felizes quando têm
emoções positivas, dedicação absolu-
ta e o sentimento de que fazem parte
de algo significativo.

Tiziana Casciaro, professora da
Harvard Business School, concorda
com a necessidade de uma postura
afirmativa das organizações. É preci-
so, segundo ela, promover o que cha-
ma de "amizade produtiva" entre os
funcionários de uma empresa.

Quais medidas têm o poder de au-
mentar a felicidade dos profissionais?
O escritor Richard Reeves, autor de
Segundas-feiras Felizes (Futura), oferece
a sua receita. É preciso dar mais auto-
nomia aos funcionários, oferecer a eles
a possibilidade de aquisição de novos
conhecimentos, promover atividades
sociais no local de trabalho e, para
que se sintam mais envolvidos com
a companhia, dar voz a cada um. 

Psicologia positiva é um movimento criado no finai da década de 90 pelo psicólogo norte-americano Martin Seligman.
Propõe-se a investigar os fatores capazes de tornar as pessoas mais felizes. Está no currículo da Universidade Harvard
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Text Box
Fonte: Época Negócios: ispiração para inovar, n. 1, p. 150-155, mar. 2007.




