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Amassadecomentárioscontra-
ditóriossobre ofuturo doiPad –
o novo computador, e-reader e
tablet da Apple – nos sugere
uma boa reflexão sobre o risco
das previsões entusiásticas ou
pessimistas sobre o futuro das
inovações.Apropósito, mevem
à mente a advertência de um
cientista e escritor famoso: Ar-
thur C. Clarke, que disse, em
1995, com sua fina ironia: “É
muito arriscado fazer previ-
sões. Especialmente sobre o fu-
turo”.

Nas duas últimas semanas,
jornalistas oniscientes previ-
ram um futuro medíocre para o
iPad, ridicularizaram o produ-
to e apelidaram-no de iPodão
ouiPhonão.Em sua avaliação, o
iPad foi uma decepção comple-
ta e o produto, provavelmente,
não fará nenhum sucesso.

Outros notaram até uma
ponta de desencanto na plateia,
emSãoFrancisco,acadacarac-
terística anunciada por Steve
Jobs, o presidente e fundador
da Apple.

No extremo oposto, uma mi-
noria prevê que o iPad será um
sucesso comparável ao do iPod
ou do iPhone. Mais do que isso:
poderá até salvar os jornais, li-
vros e revistas. Divirto-me tan-
to com os pessimistas amargos
quantocomosotimistasretum-
bantes.

Minha opinião? Acho o iPad
sensacional. Eu compraria um
amanhã cedo. Isso não quer di-
zerqueseráumsucessoimedia-
to. Por ser uma quebra de para-
digma, ele exige que as pessoas
aprendam a gostar dele, mas
lentamente.

Não tenho dúvida: daqui a
dois ou três anos, ele talvez seja
umsucessoebata amaioriados
leitores eletrônicos (e-readers)
lançados no mercado até aqui.
O que prevejo é que, a cada seis
meses, ele tenha versões cada
vez mais incrementadas, com
tela de LED orgânico (OLED),
comunicação 3G avançada, câ-
meras para foto e vídeo, celular
embutido para comunicação de
voz,alémdeconteúdoseaplica-
tivos apaixonantes.

Sua tela colorida, sensível ao
toque (touchscreen), é mais
avançada do que a do iPhone e
responde com maior rapidez
aosgestosemovimentosdenos-
sos dedos. Amplia e reduz tex-
tos e imagens, empilha, arrasta
e oculta fotos. Com a moderna
tecnologiaIPS(deIn-PlaneSwi-
tching), seu monitor de LED-
LCD nos dá melhor imagem e
ângulo de visão nítida muito
mais amplo.

Com a adesão das editoras,
poderá acessar jornais e revis-
tas e armazenar dezenas de li-
vros.Poderá,assim,atrairadul-

tos que têm o hábito de ler em
viagem, em férias, em qualquer
lugar.

Com ele, estudantes pode-
rão levar para o colégio ou uni-
versidade dezenas de livros de
textos e dicionários, sem que is-
so pese um grama a mais em
sua mochila. Além de tudo isso,
será um computador portátil

Apple.

AH, AS PREVISÕES!
Testemunhei, em Chicago, no
dia13deoutubrode1983,ainau-
guraçãodoprimeiroserviçoco-
mercial de telefonia celular das
Américas, lançado pela antiga
AT&T. Fiz ligações num tijolão
analógico instalado no automó-

vel,quepesava7,5quilos,custa-
vaalgopróximode5mildólares
e tinha uma bateria que só ga-
rantia 30 minutos de conversa-
ção fora do carro.

Dois repórteres bisbilhotei-
ros descobriram um estudo en-
comendado pela AT&T sobre o
futurodonovoserviço, feitopor
duas famosas consultorias con-
tratadas para analisar as pers-
pectivas do telefone celular, co-
monegócioeprodutodemassa.
Sua conclusão: “o celular será,
namelhordashipóteses,umne-
gócio medíocre, pois, em 20
anos, sua penetração máxima
nos Estados Unidos não chega-
rá a 15% dos usuários”.

Não ria, leitor. Há coisas
bem mais engraçadas, entre as
previsões estapafúrdias feitas
porgentefamosasobreofuturo
de inovações. Em 1878, menos
de dois anos depois da invenção
do telefone por Graham Bell,
William Preece, engenheiro-
chefedoCorreioBritânico(Bri-
tish Post Office), declarava ao
jornal The Times: “Os america-
nos precisam do telefone. Nós,
londrinos,nãoprecisamos, pois
temos aqui uma multidão de
mensageiros”.

LordKelvin,matemáticoefí-
sico, presidente da British
Royal Society, sentenciou em
1895: “O voo de máquinas mais
pesadas do que o ar é impossí-

vel”. Em 1939, Thomas Watson,
presidente da IBM, fazia a mais
surpreendente previsão de sua
vida: “O computador não tem
qualquerpossibilidadedesetor-
narumprodutoindustrialdein-
teresse para a IBM”.

Em 1977, Ken Olson, presi-
dente e fundador da Digital
EquipmentCo.(DEC),fabrican-
te de mainframes, nos legou ou-
trapérola:“Nãoháqualquerra-
zão para alguém querer ter um
computador em casa”. Dias de-
pois, Steve Jobs lançava o Ap-
ple II, que vendeu mais de 20
milhões de unidades em todo o
mundo.

Bill Gates nos deu preciosas
contribuições. Em 1981, ele dis-
se: “Ninguém precisa de um PC
com memória RAM superior a
640 quilobits”. Em 1984, outra
declaração curiosa: “Nunca fa-
bricaremos um sistema opera-
cional de 32 bits”. Em entrevis-
ta coletiva, em 2001, previu que
o Tablet PC seria “o formato
mais popular de PC a ser vendi-
donosEstadosUnidos,nospró-
ximos anos”. O produto decep-
cionou.

A própria Apple amargou o
fracasso em 1990, com seu pri-
meiro computador portátil, o
Mac Luggable, de 8 quilos. E
nãoobtevesucessocomotablet
Newton, muito caro, lançado
em 1993. ●

Gêniosmatemáticos
erramascontas
emWall Street
Livro mostra como matemáticos e cientistas da
computação quase destruíram o sistema financeiro

Renato Cruz

A crise financeira que o merca-
do mundial enfrentou desde
2007 foi causada por modelos
matemáticos falhos adotados
pelos fundos de investimento,
que levarama uma avaliação ir-
realista de risco, combinados a
níveis insustentáveis de endivi-
damento. Tudo isso não seria
possível sem sistemas comple-
xos de computação, que permi-
tiram analisar volumes imen-
sos de dados em tempo real, e
fazer apostas automáticas em
alta velocidade, baseadas em
modelos pré-programados.

Pelo menos essa é a visão tra-
zida pelo livro The quants: How
a new breed of math whizzes con-
quered Wall Street and nearly
destroyed it (Crown Business).
Em português: Os quants: Como
umanovaraçadegênios damate-
mática conquistou Wall Street e
quase a destruiu. O livro escrito
por Scott Patterson, jornalista
doWallStreetJournal, foi lança-
do no começo do mês nos Esta-
dos Unidos.

Os “quants” são os gênios da
matemática que tomaram con-
ta de Wall Street nos últimos
anos. Eles baseiam suas apos-
tas em análises quantitativas
(daí seu nome), no lugar de aná-
lises fundamentalistas, como
as que são feitas, por exemplo,
por Warren Buffett, segundo
homem mais rico do mundo.

Buffett analisa os fundamen-
tos das empresas em que inves-
te, verificando itens como taxa
de crescimento, vendas e lucra-
tividade. Na análise quantitati-
va,asapostassãofeitascomba-
se em estatísticas, que alimen-
tammodelosmatemáticoscom-
plexos, independentes do que
cada papel representa fora do
mundo financeiro.

CULPADOS
Os fundos de hedge, liderados
pelos “quants” do título do li-
vro, perderam bilhões de dóla-
res a partir de meados de 2007,
quando a crise americana das
hipotecas atingiu os mercados.

Não seria exagero, no entanto,
dizer que eles foram os respon-
sáveispela crise?“Quando ban-
cos e fundos de hedge começa-
ram a quebrar em 2007 e 2008,
elescriaramumacontraçãoma-
ciçadecréditoportodaaecono-
mia global”, afirmou Patterson,
em entrevista por correio ele-
trônico.

O livro conta a história de in-
vestidores como Kenneth Gri-
ffin, fundador do fundo de hed-

geCitadel,emChicago, que, an-
tes da crise, chegou a pagar
US$ 80 milhões por uma pintu-
ra de Jasper Johns e fazer sua
festa de casamento no Palácio
de Versalhes, em Paris.

O talento para tecnologiae fi-
nanças se manifestou cedo.
Quando estava no colegial, Gri-
ffin fez trabalhos de programa-
ção para a IBM. Antes de com-
pletar18anos,criouumaempre-
sadesoftwareeducacionalcom
um amigo. Logo depois de in-
gressar em Harvard, criou seu
primeiro fundo de investimen-
to,batizadodeConvertibleHed-
ge Fund #1, em seu quarto de
estudante, depois de levantar
US$ 265 mil de amigos e paren-
tes, incluindo a mãe e a avó. Pa-
ra ter cotações em tempo real,
instalou uma antena de satélite
no telhado do alojamento, e
criouumsoftwareparaidentifi-
car bônus com preços baixos.

A tacada de sucesso veio em
1990, quando Griffin, aos 22
anos,criouofundoCitadel,com
capital de US$ 4,6 milhões. No
fim de 2007, administrava US$
20 bilhões em ativos. Ele quase
quebrou com a crise. Em um
ano, esse montante havia caído
para US$ 10,5 bilhões.

Segundo Patterson, a culpa
dos“quants”nacrisedosubpri-
me não se resumiu à contração
de crédito. A engenharia finan-
ceira sofisticada desenvolvida
por esses gênios matemáticos

permitiu agrupar hipotecas de
altorisco empapéis financeiros
(derivativos) classificados co-
mo grau de investimento, com
chances remotas de não serem
honrados.

Simplificadamente, a ideia
por trás disso era que, mesmo
seoriscoindividual decalotede
cada hipoteca fosse grande,
quando um volume muito gran-
de desses empréstimos era
agrupado em um só papel, o ris-
coacabavadiluído poisaproba-
bilidade de um grande número
de hipotecas deixar de ser pago
ao mesmo tempo era remoto.

Mas a probabilidade era pe-
quena somente num ambiente
econômico estável, em que as

pessoasdeixamdepagarosem-
préstimos por motivos pes-
soais, como perda de emprego
ou doença. Num momento de
crise, muitas pessoas se tor-
nam inadimplentes ao mesmo
tempo, elevando o risco de uma
forma que os modelos matemá-
ticos não conseguiam prever.

Essa análise de risco falha,
que não prevê eventos extre-
mos, foi aplicada a todo tipo de
investimento pelos “quants”, e
asituação foiagravadapelaala-
vancagem. Em linguagem cor-
rente, eles fizeram seus investi-
mentos com dinheiro dos ou-
tros. Alguns chegavam a empe-
nhar 30 vezes mais capital do
que tinham, por acreditar que o

risco era praticamente nulo.
Quando o crédito secou com a
crisedashipotecas,essesinves-
timentos viraram pó.

Como pessoas tão espertas,
comdoutoradonasmelhoresfa-
culdadesamericanas,consegui-
ram errar tanto? “A resposta
mais provável é que, apesar de
os ‘quants’ operarem num nível
racional,elesnãoeraminvulne-
ráveis a uma emoção humana
essencial: a ganância”, afirmou
Patterson.“Aocolocaremdela-
do a possibilidade de movimen-
tos abruptos do mercado, eles
eram capazes de fazer apostas
maiores e usar mais alavanca-
gem. O que pode ser muito lu-
crativo por um tempo – até o
mercado alcançá-los.”

HISTÓRIA
Acrisedeliquidezquetomouos
mercados financeiros a partir
de agosto de 2007 foi somente o
capítulo mais recente de uma
história de como a inovação po-
detrazerefeitos inesperados.O
livro mostra como o mercado
acionário americano caiu 23%
em um único dia, na chamada
“segunda-feiranegra”,emoutu-
bro de 1987, por causa de um
contrato quantitativo chamado
seguro de carteira.

Em 1998, o fundo de hedge
Long Term Capital Manage-
ment (LTCM) quebrou, amea-
çandotodoosistemafinanceiro
global. A atuação do LTCM ti-
nha como base a análise quanti-
tativa. Seu conselho diretor in-
cluía Myron Scholes e Robert
Merton, ganhadores do prêmio
Nobel de Economia de 1997.

Na opinião de Patterson, is-
so indica que crises como essas
vãoocorrerdenovo.“Issototal-
mente pode e possivelmente
acontecerá novamente”, disse.
“Achoqueosreguladorespreci-
sariam tornar o sistema bem
mais transparente. Ainda hoje
não sabemos o que se esconde
nos balanços de vários bancos.”

Em inglês, “geek” é uma pes-
soa obcecada por tecnologia e
áreas correlatas. Sobre o papel
dos gênios matemáticos na cri-
se, o livro traz um aviso deWar-
ren Buffett: “Cuidado com os
‘geeks’ que criam fórmulas”. ●
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Apesar de toda
racionalidade, não
estavam imunes
à ganância
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