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Fernando Dantas

Nassim Taleb vai logo avisando
que as suas experiências com jor-
nalistas são sempre frustrantes.
“Durante cinco anos eu dei entre-
vistas em que me perguntavam
qual é o próximo cisne negro. A
minha ideia toda não é a de pre-
ver eventos, e sim sobre como
não quebrar com o cisne negro.
Meu livro vendeu 3 milhões de
cópias e ninguém entendeu.”

Taleb, 51 anos, está com a cor-
da toda no encontro com o Esta-
do no magnífico hall do Hotel
Unique em São Paulo, onde se
hospeda. Seu assessor avisou pa-
ra não perguntar o que é “cisne
negro”, para não irritá-lo, e a en-
trevista foi marcada, desmarca-
da e remarcada algumas vezes.

Que o assessor saiba: uma das
primeiras coisas que o famoso es-
critor e financista libanês-ameri-
cano faz, ainda que perfunctoria-
mente, é explicar o que é um “cis-
ne negro”. “A ideia do cisne ne-
gro é que há nos sistemas even-
tos que você não pode prever”,
ele diz, sem ter sido perguntado.

Taleb dribla o aparente para-
doxo de, sendo famoso por pos-
tular a imprevisibilidade dos
grandes choques, ter ganhado di-
nheiro apostando na crise glo-
bal. “Sei que os seres humanos
não conseguem prever, e se al-

guém monta um sistema basea-
do em previsões (referência aos
modelos de avaliação de risco de
bancos e bancos centrais), eu
posso prever que ele vai entrar
em colapso.”

O conceito de cisne negro, títu-
lo do seu livro mais famoso, refe-
re-se a acontecimentos absoluta-
mente imprevisíveis – normal-
mente usado para fatos grandio-
sos e negativos, como a crise glo-
bal, também é aplicável a even-
tos positivos, como a Primavera
Árabe ou a internet.

“Cisne negro” era uma expres-
são que designava uma impossi-
bilidade, já que os europeus acha-
vam que todas as aves dessa espé-
cie eram brancas. Quando, po-
rém, um navegador holandês fla-
grou cisnes negros na Austrália,
em 1697, a expressão passou a de-
notar falsas impossibilidades.

A ideia básica de Taleb é que,
diante da imprevisibilidade dos
cisnes negros, a melhor estraté-
gia é estar sempre pronto para o
pior. Quando a ave soturna apa-
rece, tudo que é frágil quebra.

O pensamento de Taleb, poli-
glota que fala inglês, francês, es-
panhol, italiano e árabe, e lê em
línguas mortas como latim, gre-
go clássico e aramaico, não pa-
rou de evoluir depois que ele foi
alçado à celebridade global pela
conjunção entre o então recém-
lançado A Lógica do Cisne Negro e
a eclosão da crise mundial – o
livro, de 2007, tem trechos profé-
ticos sobre a catástrofe.

“É estranho, a maior parte das
pessoas faz o seu trabalho princi-
pal antes de se tornarem famo-
sas, mas eu fiz a maior parte do

meu depois de ficar famoso. Eu
passo os dias trancado na minha
biblioteca, trabalhando.”

De uma família rica e influente
de cristãos ortodoxos do Líba-
no, mas abalada pela guerra civil,
Taleb teve uma educação esme-
rada e é profundamente versado
em literatura e filosofia. Seus es-
tudos universitários, mestrado e
doutorado foram feitos em uni-
versidades de primeira linha na
França e nos Estados Unidos.

Uma de suas principais espe-
cializações é a matemática, que
o levou a uma carreira como ope-
rador de derivativos (instrumen-
tos financeiros complexos) em
diversas instituições financeiras
internacionais. Ele fez fortuna
com grande tacadas nos crash de
1987 e na crise de 2008 e 2009,
apostando nos “cisnes negros”.

Hoje, Taleb dedica-se quase
em tempo integral a escrever
seus livros e trabalhos de cunho
filosófico e matemático. Profes-
sor da Universidade de Nova
York, ele admite que ensina mui-
to pouco atualmente.

O seu próximo livro, a ser lan-
çado em setembro, vai se cha-
mar Antifragilidade – palavra que
cunhou e que vê como o verda-
deiro contrário da fragilidade.

Assim, um sistema frágil sofre
enormes perdas quando ocorre
um “cisne negro” como a crise
global. Um sistema robusto não
se abala. Um sistema antifrágil,
de forma inversa ao frágil, ganha
com as turbulências, “melhora
com a desordem”.

Durante sua palestra na quin-
t a - f e i r a n o e v e n t o I t a ú
BBA+Macro Vision, no Unique,
Taleb usou metáforas mitológi-
cas para explicar os conceitos. A
fênix é robusta porque renasce
quando morre. Já a hidra é anti-
frágil: quando tem uma cabeça
cortada, duas nascem no lugar.

Ele vê fragilidade nas grandes
estruturas construídas de cima
para baixo pelo planejamento hu-
mano, em que decisões indivi-
duais carregam peso enorme, e
levam a erros de imensas propor-
ções. As interconexões da globa-
lização também multiplicam o

efeito deletério dos erros.
Inversamente, sistemas que

crescem organicamente com
múltiplos e pequenos centros de
decisão autônomos, com gestão
de risco relativamente estanque,
são antifrágeis e se aperfeiçoam
quando submetidos a choques e
estresse. Para que isso ocorra, po-
rém, é preciso deixar que a puni-
ção atinja os que erraram. “As coi-
sas se tornam antifrágeis porque
quem erra é punido.”

E esse é um dos conceitos que
levam Taleb a execrar o presiden-
te americano, Barack Obama, o
chairman do Federal Reserve
(banco central dos EUA), Ben
Bernanke, e o secretário do Te-
souro, Tim Geithner. Para Ta-
leb, os dois últimos comeram
mosca ao não perceberem os
imensos riscos financeiros às
vésperas do colapso do Lehman
Brothers. E, junto com Obama,
conduziram a política econômi-
ca de saneamento dos bancos, ex-
pansão monetária e aumento da
dívida pública que, para Taleb,
transfere dinheiro “dos poupa-

dores e das pessoas inteligentes
que trabalham duro para aque-
les que cometeram erros”. Esses
últimos, para ele, englobam ban-
cos e mutuários inadimplentes.

O escritor considera o atual
presidente americano um “de-
magogo”, e vai ao ponto de dizer
que, como imigrante, a ideia que
ele tinha da América não era a
“União Soviética que estou ten-
do agora com Obama”.

Apoio. Taleb apoia o libertário
Ron Paul para presidente dos Es-
tados Unidos, embora saiba que
seu candidato não tenha chan-
ces de ser escolhido para concor-
rer pelos Republicanos. Paul é cé-
lebre pelas propostas radicais pa-
ra reduzir os gastos públicos, co-
mo o retorno de todas tropas
americanas estacionadas no ex-
terior e a redução drástica de pro-
gramas do governo. Ele defende
também uma auditoria do Fed
(apoiada por Taleb) e até o fecha-
mento do BC americano.

Conselheiro do primeiro-mi-
nistro britânico, David Came-
ron, do Partido Conservador, Ta-
leb não hesita em triturar as qua-
lidades políticas do seu pupilo.
“Ele (Cameron) não consegue
executar, ele me irrita, não é a
Margaret Thatcher”, dispara.

Para Taleb, a ex-primeira-mi-
nistra conservadora – que, se-
gundo ele, vetava a presença da
BBC onde estivesse – era “robus-
ta” diante das críticas, mas Ca-
meron é frágil, e “se o Times de
Londres disser alguma coisa
ruim sobre ele, fica aborrecido”.

Taleb admira a coragem nos
governantes, que vê na presiden-
te Dilma Rousseff. Referindo-se
à foto da presidente diante de in-
terrogadores na época do regi-
me militar, ele diz que “ela é du-
ra, toma posição, tem coragem”.

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva também recebe co-
mentários elogiosos de Taleb,
por ter “protegido os muito fra-
cos” com sua política social, a
única exceção que o escritor ad-
mite na sua filosofia libertária.

Quanto ao Brasil, onde já veio
cinco vezes, e tem laços familia-
res (a falecida socialite Josephi-
ne Jordan era irmã do seu avô),
Taleb é otimista: “Vocês passa-
ram por muito estresse e agora
estão melhores do que os Esta-
dos Unidos, a sua moeda vale o
dobro do que valia da última vez
que vim aqui”.

N estes tempos de mudança
tecnológica acelerada, se-
ria altamente desejável que
todas as empresas tives-

sem plena consciência do impacto
que as quatro maiores tendências na
área de tecnologia da informação
(TI) – redes sociais, mobilidade, com-
putação em nuvem e grande volume
de informação (Big Data) – exerce-
rão sobre o desempenho das corpora-
ções em 2012.

No cenário tecnológico deste ano,
as quatro tendências funcionam co-
mo poderosas alavancas do desenvol-
vimento empresarial, segundo a vi-
são do Gartner Research, uma das
consultorias independentes de
maior prestígio no mundo. Esse te-
ma foi analisado por Cassio
Dreyfuss, vice-presidente do grupo
Gartner no Brasil, em entrevista a es-
ta coluna durante a Conferência Da-
ta Center, realizada na semana passa-
da em São Paulo.

A seguir, uma síntese dessas ten-
dências e de seu possível impacto.

Redes sociais. Ninguém duvida de
que as mídias sociais (Facebook, Twit-
ter, Google, etc.) deverão exercer papel
extraordinário no desempenho dos ne-
gócios, no crescimento e na transforma-
ção das empresas nos próximos anos.

Mas nada acontecerá por acaso ou es-
pontaneamente nessa área e, sim, como
resultado de gestão adequada e de um
bom plano de integração das redes so-
ciais na estratégia de negócios e de cola-
boração de cada empresa. “É fundamen-
tal, portanto, que as empresas dese-
nhem processos de negócios bem estru-
turados e utilizem as ferramentas so-
ciais da melhor forma possível, com os
objetivos para os quais foram projeta-
das” – adverte Cassio Dreyfuss.

As pesquisas, entretanto, compro-
vam que, no Brasil e no mundo, as em-
presas ainda não conferem às mídias so-
ciais a prioridade que elas exigem. Ou
seja: essas ferramentas ainda não estão
entre as prioridades dos principais exe-
cutivos das empresas, sejam eles presi-
dentes (CEOs) ou diretores de informa-
ção (CIOs).

Mobilidade. Outra poderosa alavanca
de transformação do cenário de negó-
cios em todo o mundo é, sem dúvida, a
mobilidade. Nessa área, as empresas
apenas começam a perceber a importân-
cia da expansão dos smartphones, ta-
blets e laptops, embora já estimulem
seus empregados a trazer seu próprio
equipamento portátil para o trabalho,
na tendência sintetizada na frase:
“Bring your own device”.

A grande maioria das empresas, no
entanto, não parece estar consciente do
verdadeiro impacto que a mobilidade
terá, no curto prazo, na quebra de ve-
lhos paradigmas. Tudo isso deveria exi-
gir resposta muito mais rápida dos de-
partamentos de marketing, tanto na
identificação de aplicações móveis co-
mo na elaboração de estratégias que
aprimorem a experiência do usuário ou

que proporcionem novos benefícios.

Hora da nuvem. O mundo descobriu,
finalmente, a nuvem. Que significa is-
so? Com a chegada desse conjunto de
tecnologias denominadas genericamen-
te de computação em nuvem, as empre-
sas precisam adequar-se com urgência
a uma nova arquitetura que lhes permi-
ta utilizar todo o potencial do novo cená-
rio, a “cloud enabling architecture”, no
jargão.

Diante do desafio da nuvem, Cassio
Dreyfuss enfatiza: “Essa nova arquitetu-
ra precisa ser buscada, com urgência,
por todas as empresas e não apenas por
um grupo ou uma minoria delas”.

A nova informação. A velha gestão da
informação morreu. Por isso, o grupo
Gartner sugere que as empresas esque-
çam a velha gestão da informação do
passado, que cuidava de dados estrutu-
rados, conhecidos, validados, verifica-
dos e armazenados. Aquela gestão se
tornou totalmente inadequada diante
da formidável massa de informações
que a empresa recebe hoje sem ter pla-
nejado, a chamada Big Data.

A busca do sucesso. A grande pergun-
ta é, então: como buscar o sucesso em-
presarial nesse novo cenário? Para os
analistas do Gartner, a primeira condi-
ção para levar as empresas ao sucesso é
superar o desafio do “ambiente indisci-
plinado” que predomina na América La-
tina.

Trocando em miúdos: esse ambiente
empresarial indisciplinado resulta de

estímulos demasiadamente numero-
sos e frequentes, que não permitem
às corporações fazer uma análise
completa de todas as forças e variá-
veis, tomar decisões e avançar.

Nesse cenário, é preciso ter muito
mais foco no que se vai fazer e ir em
frente com muito mais determina-
ção. É essencial, também, que se bus-
que o equilíbrio entre o potencial das
novas oportunidades criadas pelo
crescimento elevado e os desafios
daí decorrentes.

Inovação é vital. Para as empresas,
a inovação tecnológica se torna cada
dia mais importante, pois os negó-
cios precisam dela para avançar e ga-
nhar e competitividade, em âmbito
local e global. O cuidado que as em-
presas precisam ter é levar em conta
que a inovação tem de ser puxada pe-
lo negócio. Não se deve pensar, por-
tanto, em inovação pela inovação.

Ferramentas de TI. A realidade nos
mostra que a área de tecnologia da
informação (TI) tem sido a menos
prioritária e a mais mal arrumada das
empresas. A quase totalidade das em-
presas acaba deixando para depois
suas necessidades tecnológicas para
atender às áreas de negócios. Isso
não pode continuar. Se a área de TI
não se tornar prioritária, moderniza-
da, equipada e capaz de lidar com as
ferramentas mais recentes, as empre-
sas sofrerão sérios revezes em seus
negócios. Não há opção nem como
fugir desse caminho.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




