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Belezaéfundamental.Aténosalário

Microsoftquermercado
desistemasdegestão

PESQUISA

Explicação é que as pessoas bonitas se mostrammais confiantes nas entrevistas, e isso agrada a avaliadores

Hal R. Varian
THE NEW YORK TIMES

Há tempos que os economistas
já reconheceram que a beleza
físicateminfluênciasobreossa-
lários, mesmo em ocupações
nasquaisaaparêncianãoérele-
vante para o desempenho da
função.
Parece que homens emulhe-
res atraentes ganham melho-
res salários que as pessoas co-
muns para fazerem o mesmo
trabalho. A pergunta é por que
isso acontece.
Dois economistas de Har-
vardedaWesleyanUniversity,
Markus M. Mobius e Tanya S.
Rosenblat, fizeram um experi-
mento na tentativa de encon-
trar as raízes da ch amada van-
tagemda beleza.
O documento, intitulado
Why Beauty Matters (Porque a
Beleza Importa), foi publicado
na edição de março deste ano
daAmerican Economic Review.
Aexperiênciadelesenvolveu
umcenárionoqualosemprega-
dores entrevistaram candida-
tos para um emprego que con-
sistia em solucionar labirintos.
Primeiro, os candidatos ao
emprego preencheram um for-
muláriodecurrículoondecons-
tava idade, sexo, universidade,
data de formatura, experiência
profissional, atividades extra-
curriculares e hobbies.
A seguir, os estudiosos de-
ram aos participantes um labi-
rinto simples para solucionar.
Depois de completarem a tare-
fa, foi perguntado aos candida-
tos quantos labirintos seme-
lhanteselesconseguiriamresol-
ver durante um período de 15

minutos. Este cálculo foi inter-
pretado como um indicativo da
confiança do participante na
suas próprias capacidades.
Na seqüência, cinco empre-
gadores avaliaram os candida-
tos usando uma variedade de

métodos: avaliando apenas o
currículo; usando o currículo e
uma fotografia; e usando o cur-
rículoeumaentrevistaportele-
fone. Em outros casos, com o

currículoeentrevistacaraaca-
ra.
Para obter uma estimativa
imparcial sobre a beleza dos
candidatos, os estudiosos mos-
traramumafotografiadetodos
os participantes a um comitê e
pediram-lhes que classificas-
semoscandidatos numaescala
de beleza.

AUTOCONFIANÇA
Depossedosdadosdessasexpe-
riênciaselevantamentososeco-
nomistas encontraram vários
resultados interessantes.
Descobriram que as pessoas
bonitas não foram melhores
que as comuns na solução dos
labirintos. Mas, apesar de te-
rem a mesma produtividade

dos outros, elas se mostraram
muitomais confiantes em rela-
ção às suas habilidades. Ter
uma boa aparência parece es-
tar relacionado com autocon-
fiança, característica atraente
para os empregadores.
Quando os empregadores

avaliaram os empregados to-
mandoporbasesomenteoscur-
rículos, a aparência física não
influenciou suas estimativas,
como era de se esperar.
Mas todos os outros méto-

dos mostraram estimativas de
maior produtividade para as
pessoas de boa aparência, e as
entrevistas cara a cara rende-
ramos númerosmais altos.
Osempregadoresconsidera-

ram as pessoas bonitas mais
produtivas mesmo quando a
única interação que tiveram
com elas foi por telefone. Pare-
ce que a confiança que as pes-
soas atraentes têm em si mes-
mas é transmitida por telefone
assim como pessoalmente.

Os economistas avaliaram
que cerca de 15% a 20% da van-
tagem da beleza é resultado do
efeito da autoconfiança, en-
quantoacomunicaçãooralcon-
tribui com 40% e a visual com
outros cerca de 40%.
Aspessoasdeboaaparência

são também boas comunicado-
ras,esuashabilidadesdecomu-
nicação oral contribuem quase
tanto quanto a percepção dos
empregadores sobre sua apa-
rência. ●

Intel lançacomputador
debaixocustonoMéxico

Atémesmo nas
entrevistas por
telefone os bonitos
se saírammelhor

TECNOLOGIA

NOVA YORK

A Intel e a Telmex, a principal
companhia de telefonia doMé-
xico, preparam o lançamento,
no segundo semestre, de um
microcomputador barato, ca-
paz de competir com o laptop
projetado porNicholasNegro-
ponte,professordoMassachu-
setts Institute of Technology,
de acordo com aMITTechnolo-
gy Review.A informação foi da-
da, na Cidade do México, pelo
principal executivo da Intel,
Paul Otellini.
O computador faz parte do

projetoDescubraoPC.Opreço
nãofoidivulgado,masprovavel-
mente deverá competir com o
de Negroponte, que o anuncia
como “o laptop de US$ 100”, e
quevisapermitiroacessodemi-
lhões de moradores dos países
pobresàtecnologiada informa-

ção.AAdvancedMicroDevices
(AMD), concorrente da Intel,
lançou um aparelho semelhan-
te, chamado Personal Internet
Communicator, que custa US$
250, commonitor.
Embora oMéxico seja o pri-

meiro mercado para seu PC de
baixo custo, a Intel informou
que entrará em contato com o
governo e provedores do Bra-
sil, Egito, Gana e Nigéria para
colocar o aparelho nesses paí-
ses até o final do ano. O apare-
lho serámenor que um compu-
tador convencional.
Arevistadestacouquetenta-

tivas anteriores de lançar um
computador para o usuário de
baixa renda não deram certo.
RogerKay, diretor da america-
na Endpoint Technologies,
mencionouomalsucedidoesfor-
ço da Gateway para financiar a
compradePCsparaosamerica-

nos de baixa renda. “Antes de
Negroponte surgir com o lap-
top de US$ 100, outras empre-
sastrabalhavamnomesmocon-
ceito”, disse. “Agora, as empre-
sasestãotrabalhandocompers-
pectivas de prazomais longo, e
é assim que deve ser. Há 5 bi-
lhões de pessoas sem nenhum
acesso a computadores.”
A Intel vem trabalhando há

anos nesse projeto, cujo nome
inicial era “Os Próximos 10%”,
já que ele começou quando 10%
da populaçãomundial passou a
ter PCs. Na semana passada, a
Intelpôsnomercadoumprodu-
to chamado The Community
PC, destinado às regiões rurais
da Índia. É um aparelho rústi-
co, que suporta temperaturas
ambiente de até 45 graus, tem
filtrospara reterpoeiraeopera
com bateria de automóvel. Ele
custa menos de 10 mil rupias
(US$ 225), tem monitor colori-
do e disco rígido de 40 giga-
bytes.Emboracustemaisqueo
dobro do PC de Negroponte, o
fato de a Intel ter ficado abaixo
dabarreira das 10mil rupias foi
considerado importante. ●

Renato Cruz

AMicrosoft,maior empresa de
software do mundo, anunciou
ontemaversãobrasileiradosis-
temadegestãoempresarialDy-
namicsAX.“Éaprimeiralocali-
zadapelaprópriaMicrosoftpa-
raoBrasil”,destacouogerente-
geral daDivisãoBusiness Solu-
tionda empresanoPaís, Rodri-
go Munhoz. Outros pacotes de
gestão empresarial da Micro-
soft, como o Solomon e Navi-
sion, foram adaptados ao mer-
cado local por parceiros.
O alvo da Microsoft são pe-

quenas e médias empresas,
que hoje são atendidas princi-
palmentepor companhiasbra-
sileirasdesoftware,comoaMi-
crosigaeaDatasul.Omercado
brasileiro de sistemas de ges-
tão, ou Enterprise Resource
Planning (ERP), movimentou
cerca de US$ 300 milhões no
anopassado.Nomundo, foram
US$ 54 bilhões.
Uma pesquisa da Fundação

Getúlio Vargas (FGV) mostra
que, entre empresas brasilei-

ras grandes e médias, o siste-
made gestãomais usado é o da
alemãSAP,com23%domerca-
do,seguidodabrasileiraMicro-
siga (17%), da americana Ora-
cle (16%) e da brasileira Data-
sul (15%).
AMicrosoft quer convencer

empresasbrasileirasdesoftwa-
reausarasuasoluçãocomoba-
se para novos produtos, como
pacotesespecializadospara se-
tores econômicos. “Estamos
discutindo isso”, afirmou Mu-
nhoz. A brasileira RM Siste-
mas,quetem7%domercadode
ERP,integrouosistemaderela-
cionamentocomclientesdaMi-
crosoftàsuasoluçãoprópriade
gestão empresarial. A Micro-
soft anunciou também o Dyna-
mics CRM 3.0, para gestão de
relacionamento comclientes.
“Queremos crescer aten-

dendo às empresas que ainda
nãotêmERP”,afirmouoexecu-
tivo da Microsoft. Citando um
estudo do IDC, ele disse que
maisde50%dasmédiasempre-
sas brasileiras ainda não têm
sistemas de gestão. ●
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