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Emprego vira
‘ciência’ e negócio
para startups
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Empresas usam testes de compatibilidade online para encontrar
candidato com o perfil mais adequado às vagas que oferecem

popular serviço dos EUA para
encontrar casais compatíveis –
está atualizando o algoritmo do
seu teste de compatibilidade
amorosa para lançar uma versão para o mercado de trabalho.
A mesma tecnologia também
podeser usadaparafazer as empresas chegarem ao candidato
ideal – algo especialmente interessante em países com baixos
índices de desemprego. “Quem
está feliz no trabalho não vai
olhar sites de vagas. Com as redes sociais, conseguimos fazer
as empresas chegarem aos candidatos passivos, que hoje são
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força de trabalho).
Trata-se do uso da tecnologia
de análise de dados, conhecida
como Big Data, para aprimorar
osprocessosderecursos humanos. Com a tecnologia é possível correlacionar dados de um
candidato com base em diversas fontes – um teste online, informações armazenadas online
ou no computador do trabalho.
A análise ajuda a entender como a pessoa se comunica, que
tipo de desafio prefere e quais
empresas têm mais o seu perfil.
Para se ter ideia do potencial
de mercado, o site eHarmony –
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de conectar profissionais e empresas compatíveis, por outro
levanta questionamentos sobre
privacidade. Como saber que tipo
de informação pode ser coletada
na web e processada por uma
empresa para definir uma contratação? A workforce science pode
transformar um simples curtir no
Facebook em um dado para definir o perfil de uma pessoa. “São
tecnologias recentes. Mas já podemos dizer que a maior transparência das informações sobre as
empresas vai ameaçar aquelas
que não se adaptarem às boas
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● Se por um lado a Big Data po-

práticas do mercado. E os candidatos também precisarão tomar
mais cuidado com o que dizem e
fazem nas redes sociais”, diz o
diretor de tecnologia da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), Celso Niskier.
O direto de vendas do LinkedIn, Milton Beck, diz que esses
sistemas tornam os processos
mais transparentes. “Se um profissional mentir em uma ferramenta pública sobre suas habilidades, será rapidamente corrigida pelas suas conexões”, diz.
O mesmo vale para as empresas. A startup Love Mondays,
que chegou recentemente ao Brasil, permite que funcionários avaliem anonimamente as empresas
em que trabalham para criar um
banco de dados sobre as melhores empresas para trabalhar.
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Uso da Big Data
levanta dúvidas
sobre privacidade

Conexão. Eduardo (E), Bárbara e Diego, da 99jobs, usam teste para encontrar a vaga ideal
80% da nossa base, a partir de
filtros de características”, diz
Milton Beck, diretor de vendas
do LinkedIn.
Criada em 2007, a Evolv é
umadasempresas queestãopopularizando a workforce science
nos EUA. “Da mesma forma
que o Google diz a uma pessoa o
que comprar, nós dizemos
quemcontratar,como oempregado vai atuar e quando vai
sair”, diz o cofundador e vicepresidente Jim Meyerle.
A startup, que recebeu US$
42milhõeseminvestimento,desenvolveu um sistema para reu-

nireanalisar dadosdefuncionários de áreas variadas ao longo
da carreira – desde a contratação até a demissão. Assim, ela
define os fatores que aumentam as chances de sucesso na
contratação.
Em um trabalho para a Xerox,
a Evolv descobriu que a capacidade criativa, e não a experiência na área, aumenta
a chance de um candidato permanecer por mais
tempo no emprego.
A Gild, outra startup
norte-americana, criou
um software para ava-

liar programadores com base
nos trabalhos publicados por
eles na internet. Isso fez com
que candidatos, antes eliminados de processos seletivos, fossem contratados pelas empresas certas. “Muitos profissionais estão interessados em entrar na indústria de tecnologia e
aprender novas habilidades
fora da sua formação.
Nós usamos a Big Data
paradescobrirnovostalentos”, diz Michael
Stapleton, vice-presidente de marketing
da Gild.
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Eliminada de processos seletivos na área de recursos humanos por ser formada em
jornalismo,
Anamaíra
Spaggiari, de 24 anos, aceitou
a sugestão de um amigo para
testar um tipo diferente de recrutamento, a partir de um
teste online.
O algoritmo criado pela startup brasileira 99jobs promete
colocar jovens de 18 a 24 anos
em contato com vagas e empresas com alto grau de compatibilidade com seus objetivos. A seleção é feita com base nas respostas de um questionário virtual. Anamaíra se candidatou
parauma vaga de analista de negócios na Fundação Estudar,
que segundo o site tinha mais
de 90% de compatibilidade
comseuperfil.Emdezdias estava contratada. “Foi um processo que considerou minha experiência e não a formação”, diz.
Na 99jobs o currículo está fora do processo inicial de seleção. “Não nos importamos com
o curso que a pessoa fez e se ela
é comunicativa ou introspectiva. Consideramos com que tipo
de trabalho, pessoa e ambiente
aquelecandidatoquerseconectar”, diz Bárbara Teles, gerente
de relacionamento da startup.
SoftwarescomoessesãopoucoconhecidosnoBrasil, masestão ganhando força nos Estados Unidos, onde o uso deles já
ganhou um nome: workforce
science (algo como a ciência da
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“O processo seletivo considerou minha experiência e não a graduação”

A

Anamaíra Spaggiari, utilizou o sistema da empresa 99jobs
EVELSON FREITAS / ESTADÃO

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B11.

Comportamento

‘CURTIR’ É UMA
BOLA DE NEVE
Para cientistas, aprovação leva a mais aprovação
Kenneth Chang
THE NEW YORK TIMES

S

evocê“curtir”estetextonumaredesocialcomo o Facebook, qualquer amigo que o ler estará
mais propenso a gostar dele,
mesmo que o conteúdo não
seja tão magistral. Mas uma
reação negativa a ele, injusta,
não vai levar os outros leitores a desgostar do artigo.

Esses são os resultados de
uma nova pesquisa, divulgada
pelo site da revista Science, que
examinou o comportamento
demilhares depessoas habituadas a ler comentários online.
Os estudiosos estavam interessados em responder a uma
pergunta que já existia antes do
surgimentodoiPhoneoudeJustin Bieber: uma coisa é popular
porque é realmente boa, ou é
popular porque agrada a todos?

Para isso, imaginaram um experimento para estudar um pequeno grupo na internet. Eles
trabalharam com um site – cujo
nome não revelaram – em que
osusuários enviamlinksde artigos de jornais. Os leitores podem então comentá-los e também dar uma nota, positiva ou

negativa,paracomentáriosindividuais. Cada um é classificado
pela nota final, subtraindo votos negativos dos positivos.
No caso do experimento foi
realizada uma mudança aleatóriasutil nas notas durante cinco
meses: logo depois de um comentárioserenviado,ospesquisadores davam uma nota arbitrária, positiva ou negativa. Em
umgrupodecontrole,nãointerferiam nos votos.
A primeira pessoa a ler o comentáriotinha 32%maisprobabilidade de dar um voto positivo se ele já tivesse uma nota positiva fictícia. Não houve mudança quanto aos negativos.
Com o tempo, comentários que
receberam notas iniciais positivas artificiais registraram uma

aprovação 25% mais alta do que
a do grupo de controle.
“É uma mudança significativa”, disse Sinan K. Aral, pesquisadornoMassachusettsInstitute of Technology (MIT), que
participoudoestudo.“Percebemos como estes mínimos sinais
de influência social aumentam
como uma bola de neve.”
ParaDuncanJ.Watts,cientista da Microsoft Research, as
conclusõesgeraisestãode acordo com a tese da “vantagem
cumulativa”, ideia de que alguma coisaque começaa se tornar
popularvaidesenvolvera popularidade até ficar bem distante
dos concorrentes. Inversamente, algo que não cai no gosto popular normalmente desaparece, seja boa ou não. “O maior

obstáculo ao sucesso é ser
meramente mencionado.”
As conclusões levam a um
questionamentoda credibilidade das notas e recomendações feitas por leitores em sites como Yelp ou Amazon.
Mas as opiniões não seguem a popularidade. Num
experimento anterior de
Watts, os participantes receberam uma lista de músicas
classificadas por popularidade e para as quais deviam dar
uma nota. Para outro grupo a
lista foi trocada, com as menos populares. Muitas músicas boas subiram para o topo
neste caso – mas jamais chegaram ao mesmo nível das
músicasda listacorreta. /TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO
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Fundadores do YouTube criam aplicativo
para gravar, editar e compartilhar vídeos

Operadora Claro lança
um ‘WhatsApp’ próprio

Os fundadores do YouTube
Chad Hurley e Steve Chen lançaramoaplicativodevídeoMixBit. O programa é o mais recente concorrente do Instagram
(do Facebook) e do Vine (do
Twitter), aumentando a disputa das redes dedicadas a vídeos.
Além de gravar filmes curtos
de até 16 segundos, o MixBit
possibilita usar até 256 arquivos, entre fotos e gravações, para criar um vídeo de uma hora.
Ousuáriopodeeditar, reorganizar,duplicarclipeseutilizargravações de outros usuários para
compor o vídeo.
O resultado final pode ser
compartilhado não apenas com

os amigos que utilizam o aplicativo, mas também em outras redes sociais, como o Facebook,
Twitter e Google+.
O MixBit é gratuito e está disponível apenas para usuários
do sistema iOS, do iPhone. Os
fundadores afirmaram que
uma versão para Android será
divulgada em breve.
O lançamento do MixBit foi
feito no mesmo dia em que o
Instagram anunciou novos recursos para publicação de vídeos. Agora o programa permite importar filmes da biblioteca
do smartphone, eliminando a
necessidade de gravar diretamente do aplicativo.

A Claro lança hoje o aplicativo
Joyn, programa que permite
aos clientes da operadora trocar mensagens, fazer chamadas de vídeo e compartilhar
arquivos (fotos e vídeos). O
sistema é bastante semelhante a aplicativos de mensagens
como WhatsApp, WeChat e
Line, entre outros, que têm
feito sucesso entre usuários
de smartphones. A vantagem
é que as mensagens e os arquivos podem ser trocados durante uma ligação entre os usuários. O download é gratuito e
pode ser feito no Google Play,
loja de aplicativos para Android. O Joyn é compatível
com Android 2.2 ou superior.

APPS DA SEMANA | Daniel Gonzales blogs.estadao.com.br/daniel-gonzales
Layrs (iOS,
gratuito)
Interessante
editor de fotos
com recursos
únicos. Separa
qualquer imagem em camadas
(layers) e permite editar cada
uma delas individualmente, aplicando efeitos caprichados (blur,
focus, etc.) ou fazendo mudanças
de exposição, contraste, saturação e brilho. Depois as camadas
são recombinadas em uma única
imagem – ou você pode escolher
uma ou mais para adicionar à
foto principal. Salve então a imagem – na resolução que você quiser – e compartilhe na internet
ou em redes sociais.

Migração
Motorola
(Android,
gratuito)
Aplicativo desenvolvido pela Motorola Mobility que facilita a
vida de quem trocou de smartphone Android. O app traz uma
solução completa para migrar os
dados do aparelho antigo para o
novo, de maneira descomplicada. É capaz de mover fotos, vídeos, contatos e até o histórico
de chamadas e mensagens – e
funciona até nas versões mais
antigas do Android, como a 2.2. É
necessário instalá-lo nos dois
aparelhos e então conectá-los
via leitura de código de barras.

FingerOn
Studies
(Windows
Phone, R$
4,99)
O app mantém
atividades escolares organizadas. Entre muitos recursos interessantes, ele traz: calendário de
disciplinas; controle de provas e
tarefas de cada matéria; timer
para controlar o tempo dos estudos, com alertas sonoros; cadastro de informações de professores, e-mails e locais de aula. O
aplicativo tem um “medidor de
dedicação”, útil para saber em
quais pontos o estudante deve
concentrar os estudos. Para Windows Phone 7.5 e 8.

