
adversário no meio do jogo e aqueles
que estavam em desvantagem maior.
Segundo cálculos estatísticos, a expec-
tativa era que os times que estavam
atrás deveriam ganhar 46% das vezes.
Na realidade, eles venceram a maioria
dos jogos (51,3%). Essa capacidade de
virada, porém, só se manifestou para
a diferença de um ponto. À medida
que a desvantagem de um time au-
mentava, suas chances de derrota se
multiplicavam. Aqueles perdendo por
seis ou mais pontos no intervalo foram
batidos 80% das vezes.

Apesar de a análise ter compro-
vado a tese inicial, os autores também
fizeram uma experiência controlada.
A intenção era eliminar influências
externas, como a atuação do juiz ou do
técnico. No teste de laboratório, duplas
de voluntários disputavam um jogo
simples, em que vencia quem teclasse
mais rapidamente uma seqüência de
As e Bs durante dois períodos de 30
segundos cada. Os jogadores só conhe-
ciam seu desempenho nos intervalos.

O resultado foi ainda mais claro do
que o da pesquisa de campo. Depois de
informados sobre o placar, no inter-
valo, todos os jogadores aumentaram
seus esforços, mas em proporções
diferentes. Os que se aplicaram com
menor intensidade foram aqueles que
estavam muito à frente. As pessoas
que estavam um pouquinho atrás fo-
ram as que mais brigaram para virar
a mesa. Elas mostraram um empenho
quase três vezes maior do que o segun-
do grupo mais aplicado, o daqueles
que estavam empatados.

Segundo os autores, a explica-
ção está na forma como as pessoas
se motivam. "Perceber que você está
um pouco atrás dá uma referência
e permite saber que com um pouco
mais de esforço é possível alcançá-la",
diz Berger. Ele afirma que os resul-
tados podem ajudar, por exemplo, a
orientar empresas na hora de deter-
minar objetivos para suas equipes.
"Não podemos subestimar o poder
da psicologia da motivação", afirma.
"Fixar em metas viáveis faz com que
as pessoas trabalhem mais." Ambi-
ção exagerada tende a desestimular
mais do que motivar. A cenoura pre-
cisa estar visível para ser atraente.

uem praticou - ou pratica - al-
gum esporte competitivo prova-

velmente já viveu a sensação. Quando
você está um pouquinho atrás, parece
mais fácil juntar forças para virar o
jogo. Ficar muito para trás faz a vira-
da soar impossível. Até manter uma
liderança apertada parece mais difícil.
Preocupados com as implicações des-
sas idéias para a motivação de equipes
em mercados competitivos, dois pro-
fessores da Universidade da Pensil-
vânia resolveram descobrir se elas são
verdadeiras ou não passam de uma
lenda das quadras. Para investigar o
assunto, Jonah Berger e Devin Pope
analisaram resultados reais do maior
campeonato americano de basquete
universitário, o da NCA A, e conduzi-
ram testes em laboratório.

No estudo de campo, a dupla pes-
quisou os resultados de milhares
de jogos entre 2005 e 2008 - foram
analisadas 6.572 disputas em que a
diferença no placar, no intervalo, não
passava de dez pontos. Os professo-
res separaram os grupos entre os que
estavam apenas um ponto atrás do
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